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Când mi sa dat ordin s trec cu detaamentul de paz,,

pe Nistru, am salutat cu mult bucurie aceast noutate.

i m'am bucurat cu atât mai mult, cu cât vedeam mutra

plouat a camarazilor mei de batalion: adio vinul bun,

fetele vesele i viaa asta cu sindrofii, cu baluri, cu în-

tâlniri furie de orel basarabean, care, la urma urmei,

oricât de mic^ oricât de strâmt i de noroios o fi, e to-

tui un orel.
Pentru mine ordinul venea tocmai la timp. Intr'o bun

diminea, zorile m gsir lâng o lung mas, pe

care crile o ocoliser de mii de ori în goana celui mai

accelerat chemin de fer pe care l-am vzut vreodat în

proaspta, dar mult încercata mea carier de juctor de

cri. Aveam dinainlo-mi exact suma de lei douzeci, cu

care începusem ponlajul. In timpul nopei suma asta cres-

cuse fantastic, sczuse brusc ca un termometru sub n-
prznicia crivului siberian, se ridicase iari, îmi îm-

brâncise inima în aceleai subite i sufocante oscilaii,

pe care le fcea norocul znalec venind spre mine i pr-
sindu-m, atât de iH'miniMrMlc oi-i înlr'nn atât de res-

trâns timp!

Ilârtiua albastr de (linaintc-im atât tic lipsita tic va-

loare în vremurile aslea lot atât de bune i lot atât de

rele, ca oricare altele, m desgusta cu desvârire. Un
semn pe care i-l fcusem cu creionul înainte de a o
arunca în iureul jocului, dintr'o curioas obinuin, îmi
stârni un zâmbet de sil pe buzele uscate de fumur iga-

retelor i de vinul vpsit cu astringente boieli sAngerii;
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aveam în fa chiar hârtia, cu care pornisem cu dou-
sprezece ore înainte, în cutarea imui noroc factice.

Cu un gest teatral o aruncai dinaintea noului bancher
i fr s mai atept care-i este soarta, plecai cu un
aer de inspirat, strângându-mi umerii înfiorai de plcu-
tul venin al vârfurilor de ace, pe care le înfig în sân-

gele moleit nopile pierdute. Ins înainte de a m duce

la cazarm, m îndreptai spre pot; i acolo, pe pu-

pitrul scâlciat, în praful stârnit de mturoiul omului de

serviciu ,am compus o vast comand ctre una din cele

mai mari librrii din Bucureti. Am cerut numai cri
serioase, mai mult de tiin: Istorie, Filosofic, Chimie,

Fizic, Matematic, Sfânta Scriptur^ Koranul, Iliada i
o grmad de texte latineti i greceti, cu dou enorme
dicionare: atât cât s-mi ajung pe doi ani de zile, ca

!^ m satur de cetit i de învat. De altfel nu eram
la prima mea hotrîre de a înlocui crile lui Grimaud cu

cri propriu zise: dar pân acum nu fcusem decât mici

încercri. Comandam câteva romane i câteva volume de

versuri i cu asta credeam c am sfârit-o cu nopile pier-

dute. Chemam în ajutor literatura s m scape de setea

de via! Acum îns, judecând dup dimensiunile coman-
dei i dup gravitatea obiectului ei, nu-mi mai rmânea
nici o îndoial, c aceeace întreprindeam, era din cale a-

far de serios.

i ca o dovad c însui Destinul se asocia cu mine,

ca s-mi arate c sunt menit unei ci cu totul alta decât

celei pe care apucasem, fcu astfel încât, dup câteva

zile, crile s soseasc în acela ceas cu ordinul de

plecare pe Nistru.

In primele momente m gândeam nici s nu-mi iau r-
mas bun dela Marusea. Un om hotrît s'o rup cu totul

de ceilali, deci i de prietena lui intim, trebue s por-

neasc în pas gimnastic i nici mcar s nu se mai
uite înapoi. Dar reversul gândului îmi spunea: im om ho-

trît trebuie s revad pân în momentul clipei finale

tot, de ceia oe are s se despart i dac inima lui nu-i
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va da nici un brânci înapoi el va porni senin, mândru,

contient de tria lui.

Am chemat deci pe Marusea — la ea nu m mai du-

ceam de loc dup cele petrecute — i dânsa s'a grbit s
vin într'o stare de nelinite i de tristee, care mi-a dat

imediat contiina superioritii mele. Mândria numai o îm-

piedeca s izbucneasc în plâns; dar dac o clip sprân-

cenele ei încordate de încpânarea-i ruseasc, i-ar fi

destins arcurile strânse la maximum, vedeam bine c l-
crmile i-ar fi inundat faa potop. M'a înduioat mult a-

ceast slbiciune omeneasc, ce se vedea tot mai clar pe

msura sforrei, pe care biata fat o fcea ca s'o ascund.

Ori cum, era pentru mine toat aceast zbuciumare! i
pentru c ea nu rsfrângea asupr-mi decât bucuria de

a m ti atât de adânc înfipt în sufletul ei, fr ca su-

fletul meu din parte-i s poat fi reinut acolo de nici

o ctue, înduioarea mea avea într'însa ceva printesc,

ceiace o îndârjea pe ea i mai mult i-i prefcea inima

în buci sângerânde, zvârcnind la picioarele mele.

O, sfânt fericire, 'de a putea fi tocmai prin senintatea

i contiina libertei tale depline, chinuitorul unei pâl-

pâiri de via, pe care ai îngenunchiat-o, ai subjugat-o

i o oprimi! O comptimeti pentru c o oprimi i o o-

primi i mai cu trie, pentru a simi pân la maximum
de intensitate dulceaa milei.

O pipiam sub vraja acestui sentiment divin i-i stri-

veam sânii apsând-o sub piepii bine vtuii ai vesto-

nului meu. Ii srutam prul cu sclipiri portocalii, care,

seara, sub lumina becurilor se aprindea îndat de acel

straniu i minunai rou aprins. Ii srutam nsucul ei

obraznic i-i simeam pe genunchi cldura coapselor pline,

îi mângâiam alene fluerele picioarelor subiri, singurele

de care aveam regretul c nu sunt ceva, ceva înc mai
lungi... Ca s' fie pentru mine rusoaica întreag. S asemene,

s se apropie de rusoaica întreag din gândurile mele.

Dar pentru asta, hm... mi se pare c i iubirea care-o

mistue ar fi putut s se arate altfel, nu tiu cum...

Dup spia tatlui, i dup spia mamei, Marusea
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era rusoaic sadea... i loUii pentru mine ea nu era de-

cât o basarabeanc.
Pe când, rusoaica pe care o ateptm, ru.soaica din

visurile mele... Doamne, ce distan...

Sectorul meu Iu hotrît, cu totul izolat, destul de de-

parte i în dreapta i în stânga i în spate de sate ori

locuin|e omeneti; nici mcar în fa, dincolo, peste flu-

viul cu mers molcom, în vasta împrie a misterului, nu
se zrea, oricât puteai cuprinde cu ochii vre-un aco-

peri.

~ Aci, mi-am spus cu toat încrederea, aci voi de-

veni alt om... Fii slvit sfânt singurtate!

i pentru a-mi stimula mulumirea, amintirea îmi a-

lerga necontenit i acuma la ofierii, tovari de petre-

ceri, de cari tocmai m desprisem. Ei cscau i se în-

tindeau dinainte, anlrenându-se pentru lungul repaos for-

at la care fuseser condamnai. La ultima mas, luat la

popot împreun, ei studiaser harta statului major, cu

atâta luare aminte i pricepere, de parc a doua zi ar fi

fost chemai la o mare întrecere strategic. De fapt, nu
fceau decât socoteala distanelor dela punctul fiecruia

de comand, pân în satul cel mai apropiat. Nevoia de a

se ti aproape de lume, de oameni, era frenetic pentru

aceste fiine: oceanul singurtii, cruia eu ateptam
s m dau cu atâta poft, pe ei îi îngrozia, îi ameia.,

Ii ascultam cu aerul de superioritate al celui ce tie

gsi tocmai în motivul temerei celorlali, piedestalul t-
riei sale.

— Frailor, eu sunt doar la doi chilometri de To-

hatin...

-— Ba eu chiar în Vadul-lui-Vod. Voi ai vzut vre-

odat Vadul-lui-Vod ?. . . Putem zice c e un târg curat...

Dintre noi toi, unul singur nu-i gsia nici un fel

de împcare în revelaiile mângâietoare ale hrii. Pe el

deprtarea de acest orel, pe care aveam s-1 p-
rsim cu toii îl durea într'atâta, încât nici chiar apro-
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pierea de Chiinu, dac ar ti fost cu putin, de Bucureti
sau de Paris, nu l-ar fi putut tmdui.

El se plimba îngândurat printre noi, cu mâinile îii bu-

zunarele pantalonilor. Prea c ascult exclamaiile de

surpriz ale cetitorilor harei, zâmbea pentru fiecare în

parte i zâmbea deasemeni când râsul era general, dar

nu mai trebuia s ne spun nimeni atunci c gândul lui

era cu totul absent de noi i de vorbele noastre.

— E gata, domnule cpitan! strig din cadrul uei,

eapii ca o alctuire mecanic, ordonana, salutând cu

micri cadenate de articulaii, pocnindu-i clcâiele, în-

vârlindu-se în loc, i pornind în pas elastic.

Cpitanul îl urm fr micri cadenate, dei tot aa
de mainal.

Ne îngrmdirm cu toii la fereastr, ca s vedem pe

cpitan apropiindu-se de stranicul Volbur, calul cel ne-

gru, pe care încercase fr izbând s-1 cumpere i co-

mandantul corpului. Volbur îi primi stpânul cu un ne-

chezat de prietenie i cu micri sprintene i nervoase^

alungând ape negre pe gâtul i pe crupa pluat.
— Toat ndejdea lui Bdescu, a rmas iar în Volburul

lui! exprim cineva tare gândul care dinuia în mintea

tuturor.

— Iii patru ceasuri, pe vreme bun cred c-1 aduce

înapoi calul sta, de-acolo de unde i-a dat colonelul sec-

tor... îi ddu cu prerea un altul.

— - Ai vzut, întreb al treilea, c sectorul lui a fost

hotrit anume col mai aproape de aici?

— Colonelul închide ochii i aprob ca el s mai vie

din când în când... i-a dat i lociitor...

Cu toii spuneam câte-un cuvânt sau chiar ne dam o

prere întreag despre c[)itanul Bdescu i sectorul su,
dar în închipuirea luturor domnia atunci Ghenea Ker-

sanova, numele sub care camaradul nostru ne prezen-

ta.se pe amica lui, fiica unui evreu bogat Kersanov Weiss,

fabricant de lichioruri i ape gazoase. Ghenea Kcrsanova,

pe numele semit Goida, n'avea nimic auriu în persoana

<-i. înalt i brun, de-un brun glbui i asiatic, cu ochii
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largi, negru verzui, gura de minuscule proporii, cu p-
rul negru-castaniu rsucit odat pentru totdeauna de
sumbrul ei Dumnezeu, în inele, pe care nici un meter
coafor n'avea s le mai realizeze vre-odat, Ghenea
Kersanova nu era chiar o frumusee. Micul ei nas puin
gâtuit spre vârful care cuta în sus i o dispoziie spre

râs a pomeilor stricau, sau poate. Doamne, agravau

printr'un aer trengresc foarte simpatic de altminteri,

accentul tragic al sprâncenelor îmbinate pe ochii fr
fund i privelitea stranie a rotocoalelor de pr mt-
soase i schimbtoare sub incidenele luminei — ca fumul
de igare al unei diviniti negre, — din împletiturile

lenee ale cruia aprea figura cea cu dou mti. Chi-

pul enigmaticului neptruns i al veseliei cotidiane în

acela timp. Avea piciorul înalt, poate prea plin dar

arcuit prelung i maestru i toat silueta ei dur i vi-

brant se bucura — pe cât îngduia s se întrevad de-

coltajul i braele goale — de acea culoare, de acel brun

tot aa de neobicinuit ca i figura aceia de Thalie conto-

pindu-se cu trsturile sumbre ale Melpomnei.

Privind din acest unghi de vedere cu toii înelegeam
pasiunea mistuitoare a cpitanului Bdescu, dar se mai
optea de-o anume via pef care barinia Ghenea o de-

panase la Iai, la Cluj i la Bucureti, încercând anual

câte-o facultate i întorcându-se dup trei ani de via
studeneasc intens, fr nici o diplom, fr nici un
examen, fr mcar atestarea unei frecvene. In toat
aceast vreme fusese vzut în companii dubioase, în lo-

curi i la timpuri bnuelnice; se pronunau nume, dintre

care unele venind firesc i foarte repetat în diverse eveni-

mente mai mult ori mai puin vagi, ce se desprindeau

din aceast perioad obscur a biografiei ei; ba chiar pen-

tru un destul de lung rstimp i se da ca domiciliu,

garsoniera unui ziarist cu renume mai restrâns, care,

dup aceea, se abtuse de mai multe ori încoace, pen-

tru a-i domoli în cele din urm, definitiv, zelul nos-

talgic, sub temperatura glacial a intransigenei btrâ-
nului bogat i habotnic.
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Aceiai atmosfer polar întâmpin i pe cpitanul

Bdescu din partea prinilor fetei; dar acestuia, militar

din cap pân'n picioare, în loc sri înghee zelul, i-1

aâa la maximum. Cpitanul Bdescu era dispus la orice

nebunie; domnioara Ghenea era major i ar fi putut

în cele din urm s accepte cu prilejul unuia din conce-

diile ofierului, o escapad, care poate ar fi forat pu-

nerea la punct a lucrurilor. Dar fata nu vrea s{ aud aal

ceva; mai mult, ea dduse s se îneleag c btrânul
Kersanov ar fi rmas intransigent chiar dac Bdescu ar

fi acceptat pân i extrema nebunie, unica de sigur, de

care, poate nici cpitanul n'ar fi vrut s aud: escapada la

templu.

Muli credeau c domnioara Ghenea rspândise a-

cest zvon tocmai pentru a arunca în cumpn i gravita-

tatea unicului motiv, care ar fi constrâns pe oricare altul

sâmbt învins în retragere, ceeace ar fi dovedit c dânsa

nu rspundea iubirei profimde i încpânate a ofi-

erului, decât cu un savant joc de cochetrie, pe care

tia perfect s-l conduc i care o amuza. Alii dimpo-
triv tiau precis, c domnioara Ghenea refuzase mai
multe partide, dintre care una din cele mai ispititoare,

toate pe placul tatlui ei; se mai aflase apoi de lacrmi,
de scene violente, de blesteme, de intervenia rabinului,

de întreaga, în sfârit prea cunoscut, gam a acestei

strvechi i într'una noui drame de iubire.

Evenimentele acestea, cu multiplele lor variante, care

trezeau din somnolena cotidian, societatea târgului ba-

sarabean, se plimbau vii acum, vzute ca prin ocularii

de perspective diverse, în gândul camarazilor strâni
la fereastr, ca s admire, chipurile, exerciiile equestre

ale stranicului clre Bdescu, propriu zis ca s-i urm-
reasc mai atent crispaiile feei prbuite, adâncimea me-
lancoliei ce i-o revrsau ochii, micrile forate i meca-
nice în care se întrevedea silnicia i desgustul. Se dusese
cpitanul Bdescu! s'ar fi auzit rsunând din cugetul

tuturor, dac minile le-ar fi devenit sonore. El, marele
glume i curtezan, marele gimnast i ochitor fr pe-
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reche, marele chefliu i înfocat maestru al spadei! Si-

linele lui de a se ine în ea tot ca înainte, parc ne
fceau ru. Uitând pe nesimite cum trebuia s se ie,

capul greu se lsa deodat ca o ghiulea de plumb spre

coama lui Volbur, trgând dup el trupul de brad dina-

inte, acum deirat ca o armonic. i totui omul sta
domnia înc printre noi; multe din glumele lui rutcioase,
ba chiai' sângeroase, nu mai rsunau sub tavanul popotei

sau la întrunirile de joc. Dar acum nimeni n'ar fi îndrznit

s spun vre-o istorisire cu evrei, în faa acestui pân a-

cum, inepuizabil sac de anecdote, al cror erou prin-

cipal era fiul lui Israel. Cuvântul „jidan" dispruse din

pronuna-ea noastr, i se vorbea de Kol-Nidre, de lom-

Kipur, de Purim ori de Srbtoarea Cutilor, cu aceeai
cuviin cu care s'ar vorbi de Vinerea Mare, de înviere,

de Crciun, ori de înlare; mai mult chiar, se întâmpla

adesea ca vre-unul din aceste cuvinte din urm ori toate

la un loc s fie amestecate printre obinuitele înjurturi

ofiereti, dar a fi amestecat printre ocri cuvintele sacre

dintâi era tot una cu o provocare direct la adresa lui

Edescu — victima bigotismului ferveiît, al crui respect ii

impunea.

Astfel de metamorfoze omeneti pentru întâia oar
vedeam în viaa mea; dac acesta e amorul, îmi spu-

neam, atunci e sinistru! Noiunea lui pentru mine era le-

gat neaprat de cântec i de amfora cu vin. Ceiace ve-

deam era pur i simplu o deviare bolnvicioas, o parti-

cularitate cu totul izolat. Dar fa de aceast prpastie
ascuns, care întâmpltor mi se deschisese dinainte-mi,

eu simeam cu atât mai puternic aerul de înlimi al

libertii, umplându-mi pân în fund plmânii.
Eram cel mai liber dintre toi acetia: nu numai c

nu m speria singurtatea, dar o doream acum cu a-

ceiai pasiune cu care dorea cpitanul nostru pe Ghenea
lui. Iar la dânsul, srmanul, m uitam cu o infinit mil.

Cum m uit î$i acum, la imaginea lui, înc proaspt
i vie, ocupând ea singur cea mai mare parte, din noia-
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nul de amintiri, pe care-1 rostogolesc fericit, ca un copil

un nmcle de zpad, în aceast sfânt i solemn sin-

gurtate.

Detaamentul mi-era întins pe-o bun distan; oa-

menii fceau cu schimbul. Când parte din ei plecau în

patrulare, ceilali rmâneau în jurul meu, formând re-

zerva, de care a fi avut nevoe la vre-o împrejurare

neplcut.
Ca i mine, — in afar de vre-o doi, trei gradai,

cari lsaser amintiri în orelul deabia prsit, — cei-

lali, cei mruni, soldaii, preau foarte mulumii de

situaia cea nou. Mai întâi scpau de instrucie sau a-

j)roape scpau. Al doilea, aci în pustietatea asta de vi
uoare i colnice presrate de cochete ranmichiuri de

arbori, cu fluviul plin de rcoare i de slcii la câteva

sute de pai, cu cerul larg i nesfârit deasupra, cu mi-

rosul de iarb i de câmp, ce npdea de pretutindeni,

nrile lor avide se deschideau larg i ochii lor de -
rani se aprindeau de beia nalurei. Ii vedeam mai dârzi

i mai sprinteni, mai veseli i mai fireti, noua lor me-

nire prea c-i intrig i chiar îi asmute; vorbeau acum
cu ton rspicat, ca acei cari au pe umerii lor o însem-

nat datorie i-i iau noul rost foarte în serios.

Când erau strigai s se aeze în linie, se repezeau

agitând cu uurin armele, pe care pân aci le mânuiau
cu greutate i cu piloas resemnare, de parc ar fi cân-

trit sute de kilograme.

Se aliniau acum grabnic i trânteau din clcâe, chiar

mai mult decât ar fi trebuit, nerbdtori parc s fie

pui la isprvi mai mari. Din toate gesturile lor se ve-

dea limpede un prisos de energie, i)e care nu tiau

cum s-1 cheltuiasc mai cu spor, cu bun voe, cu ne-

rmurit plcere. Atunci, pentru a-i înebuni cu des-
vârire, i-am asemuit cu nite voinici de pe malul Oltu-

lui i)omii proaspt dup haiducie, iar eu m'am întitulat

cpitanul lor; glum pe can» ei au ])rimit-o ca nite ve-
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ritabili haiduci, cu zgomot mare, cu chiote de vitejie, cu

capele aruncate în înlime.
Dar impresia asta de haiducie, m stpânea i pe mine

cu adevrat, mai ales când gradatul de serviciu, se pre-

zenta în odaia mea de scânduri, spat într'un muu-
roi de pmânt, tapetat cu ziare ilustrate i împodobit
cu rafturi de cri, ca s m anune, pocninc din tocuri,

c la punctul cutare mai sus, sau mai jos, pe apa fluviu-

lui, a fost prins im grup de bolevici, încercând s treac

pe furi pe teritoriul nostru.

La început ordonam ca prinii s fie adui în faa
mea. De obicei „bolevicii" erau nite biei zdrenroi,
cu faa supt de mizerie, cu ochii aprini de frigurile fri-

cei i oboselei celei mai crunte; cine tie ce distane e-

norme strbtuser aceti nenorocii, pe furi, cine tie

cât art istovitoare de nervi ca orice art, întrebuinaser!

pentru a se strecura pe dinaintea poliiei celei mai b-
nuitoare i mai iscoditoare din lume. Ajungerea pe lima-

nul românesc era pentru ei suprema fericire, termenul tu-

turor suferinelor; pe rmul cellalt, pe care abia îl pr,»^

siser, vedeau înc spectrul foamei ji al mizeriei, pri-

vind în urma lor livid i neputincios, cu desperarea celui

cruia i-a scpat o bun prad din ghiar.

Dinaintea-mi ei preau acum mai linitii i mai si-

guri; translatorul îmi raporta calm i indiferent, oma-
giile i efuziimile lor de simpatie la adresa rei i mai
cu seam a mea. Dup ce sfâreau, le rspundeam i
eu, adulmecând ca un veritabil cpitan de haiduci, as-

pectele fizionomice pe care le produceau pe feele lor

cuvintele mele. Le rspundeam clar i meteugit, cu a-

celeai fraze lefuite, pân la perfeciune, de deasa lor

întrebuinare.

Ii lmuream c legile româneti interziceau i repri-

mau trecerea clandestin a frontierelor, le artam apoi

maximum de pedeaps pe care-o atrag contraveniunile

la legea paapoartelor, dac nu e vorba de vre-o com-
plicaie cu pedepsele altor legi mai drastice, pentru mo-
safirul trimis dinadins sau adus de gânduri necurate.
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La auzul acestor cuvinte, chipul lor prsea i cele mai

neînsenmate urme de nelinite, se colora cu pigmeni! ce-

lei mai neateptate fericiri i — dând din umeri pentru

capitolul complicaiilor — întregul grup nu-i putea re-

ine un murmur de satisfacie luând act de maximum de

pedeaps ce i-1 rezerv legea paapoartelor.

Venea atunci un moment de larg destindere i de

mulumire nereinut, care se materializa prin câte-o in-

terjecie sau prin câte-o impresie fugar, pe care bie-

ii oameni i le schimbau reciproc la ureche. Urma apoi

ateptata i exagerat de severa corectare a inutei, prin

care ei voiau s-mi arate c n'au uitat c se gsesc în

faa mea i se grbesc s-mi acorde respectul dus chiar

pân la umilin, ce cu drept mi se cuvine.

Reluam atimci cuvântul, fixându-i de astdat cu i mai
mare luare aminte, în vreme ce translatorul i subalter-

nii mei din preajm, tueau grbit i-i verificau dis-

tana dintre picioare, pentru a-i asigura un echilibru

cât mai stabil i mai comod în urmrirea prei a doua
i celei mai amuzante, din spectacolul ce li se oferea zilnic

i gratuit, într'una acela, dar totdeauna variat, prin fe-

lurimea personagiilor i temperamentelor care jucau acela
rol dureros.

;

Reluam deci cuvântul i le aduceam la cunotin tot

aa de calm i lipsit de afectare ca pân acum, c ei nu
erau cei dintâi refugiai din Rusia, cari fceau cinste so-

lului românesc s-1 considere ca azil i s-1 onoreze cu e-

fuziunilc lor de dragoste i cu prezena lor preioas.
Dimpotriv, numrul celor care apucaser s vin înainte

era atât de mare, încât închisorile româneti nu mai pu-

teau face fa aplicrilor legei paapoartelor oricât de
restrâns ar fi fost termenul pedepselor — pentru ca toi
noii venii s poat face comparaie între cele dou re-

gimuri, comunist i burghez, începând cu partea cea mai
grea a vieei; aa cum reîntorii la viaa de apoi, trebuie

sâ fac în prealabil un mic stagiu în bine înclzitele pur-

gatorii cereti.

Dar, nemai posedând mijloace de corecfime i de sanc-



Ui GIB I. MIHESGU

ionare a vinovailor i avâiid adânc înrdcinat în tra-

diia lui milostenia cretin, Statul nostru se gsete
fa de nouii venii în imposibilitate de a-i încrca bugetul

cu noi închisori, aa c-i iart de vina lor grav de a fi

trecut frontiera clandestin i fr nici o formalitate (mre
micare de entuziasm în auditor) i-i invit politicos s
se întoarc pe unde au venit...

Aci urmau obinuitele exclamaii de surpriz, de ne-

dumerire, obinuitele rugmini ctre translator de a re-

peta ultimele cuvinte, ori de a controla, consultându-m
din nou, dac nu cumva a transmis greit, neauzind bine

poate...

Translatorul îns, la fel cu sentinelele se desfta cu

rânjet discret i cu fal duioie, le împrtea c au-

diena a luat sfârit i artându-le grelele tomm'i des-

chise pe mas, le da s îneleag c e timpul s fiu

lsat în pace. Dar tocmai acest lucru erau departe s-1 în-

eleag bieii oameni, aa c soldaii trebuiau s-i ia u-

or în piept pentru a-i face s evacueze.

La început soarta refugiailor m înduioa. M între-

bam dac aceste reprezentaii pe care le ddeam ote-

nilor mei nu frizau oarecum ridicolul i mai cu seam
cruzimea. Dar înainte ca s m hotrsc s le pun capt,

gsii la un întins de mân ideea care mi le scuza. Dac
i-a fi trecui doar în revizie i fr s le dau nici o ex-

plicaie i-a fi somat apoi s'o ia îndrt peste ap ar fi

fost oare mai blând ori mai civilizat? Pe când aa, dup
sarcasmul inevitabil al micilor spectacole aproa])e coti-

diane, aveam grij ca trecerea înapoi a Nistruliii s fie

fcut în cele mai bune condiiuni de siguran pentru

ei; astfel lucrul nu se întâmpla decât spre diminea, sau

la ore, când dup semnele i informaiile ce aveam, pe

malul cellalt al râului, nu se gsea picior de grnicer
rus, — aa c pân'n faptul zilei s aibe toat vremea s
se îndeprteze de frontier într'atâta, cât s nu tre-

zeasc vre-o bnuial propriilor lor autoriti.

Mai pe urm îns, nici nu mai vream s tiu de ei,

atâta m indignau noutile ce le aflam despre aceti in-
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(livizi, cari cereau azil cu lacrmi iu ochi i cu smerite ju-

rminte de crediii^ pentru a începe s unelteasc i s
se întruneasc în pivniele oraelor vecine în conjiu^aii

secrete. Vestea descoperirii unor recente comploturi, la

cari în cea mai mare msur, luaser parte tocmai mosa-

firi de acetia îndoelnici, intrai în ar prin sectoare

de frontier aflate sub autoritatea unor comandani mai
puin severi decât ai mei, m fcu s m desinteresez; a-

proape complect de dânii i s-i las pe mâna soldai-

lor. Mie mi se raporta doar numrul celor prinii i toat
grija pe care o aveam deacum înainte, era ca la pornire,

s vd dac numrul îmbarcailor era tocmai acel ce mi se

raportase. Iar singurele cuvinte, pe care le adresam re-

fugiailor înainte de plecare erau doar sa-i întreb dac
în afar de obiectele suspecte ce li se confiscase la per-

cheziie, li se oprise cumva bani ori lucruri de valoare,

ce le-ar fi avut asupra lor. Pe urm plictisit i zorit m
refugiam în mijlocul crilor mele i ceasuri întregi nu
mai vream s mai tiu de nimeni i de nimic...

Aveam i eu un cal, cu care plecam în inspecie pe

linia sectorului de paz. Când m avântam în ea, m
gândeam la Volbur al cpitanului Bdescu i m pufnea
rasul. Pentru c Pafnute, calul meu, destul de dospit i
el, nu fcea nici o micare, când îl apucam de gât i-mi
înfigeam botul cismei în scar. Pafnute, pleca supus ca-

pul i cu siguran, dac ar fi fost cu putin, s'ar fi l-
sat i pe vine ca s-mi înlesneasc ascensiunea pe spina-

rea lui larg. Pafnute m jignea cu atitudinea lui docil.

Parc ar fi fost un bunic, care primea fr nici o împo-

trivire, s se joace cu nepoii de-a calul.

Pafnute era calul sectorului. El îi cunotea bine me-
.seria i m ducea domol pe sub colnice, ferit de ve-

derile malului dimj)olriv, ca i când i-ar fi dat sea-

ma perfect c în slujba pe care o îndeplineam amândoi.
di.screia este una din cerinele de cpetenie. Cu Pafnute

nici nu-i trebuia cluz, chiar la prima vizit fcut pos-

2
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turilor. Dac lsai frâul în voia botului su înelept i
amical, Pafnute te ducea prin viroage atât de ascunse,

îi croia drum prin tufiuri cu crrui întortochiate, atât de

bine tiute de copita lui, c rmâneai sedus, de price-

perea acestui animal, a crui bunvoin de la început

m revoltase. Pafnute era croit pentru mica strategie î

poate c avansat în misiunea lui cotidian s'ar fi dovedit

i în strategia de linii mari un bun conductor de gene-

rali. In orice caz, era un cal, care nu-i greise ca-

riera.

Adesea eiam de sub dantelria complicat a tere-

nului i'n fa mi se deschidea atunci larga perspectiv

a împriei tcerei. Une-ori pe malul vastului imperiu

privirea îmi ddea de-o sentinel cu capei uguiat, ca

uri corn în cretet. Soldatul rou sta i visa i el ca i
întinderea fr margini din spate-i. ineam în loc pe
Paînute care se resemna s-i curee crupele de mute
pîesnindu-le din plin cu pmtuful cozii, iar eu m com-
plceam s fL\ez soldatul rezemat în arm, care nu m
vedea. Ca i când a fi pândit s descifrez în atitudinea

i în micrile pe care le va face întâi, misterul adânc

ce pzea; iar nemicarea aceia, întins pân dincolo

de rbdarea-mi obinuit i ochii aceia pierdui în niceri,

îmi mreau i mai mult nedumerirea.

Cravaam atunci cu putere un vlstar tânr de sal-

cie i plesnetul scurt ca de explozie de arm, srea deo-

dat râul ca s scuture pe somnolent din visuri. Sur-

prinsul schia atunci în zigzaguri de fulger gestul firesc al

revenirei. Se trezea la realitate, ochii îi înviau, pumnii

strângeau convulsiv arma în poziie de aprare. S a-

pere ce? Neantul propriilor gânduri sau golul nesfârit

din spate-i?

Era rândul meu acum s nu mai dau nici un semn
de via. In schimb grnicerul rou devenea tot mai ner-

vos cu cât se prelungea tcerea. Ochii lui strpungeau
zadarnic frunziul îneltor al malului dincoace. Se agita

pe marginea imensului gol ca umbra pus de Dumnezeu
la vmile vzduhului. Izbucneam atunci fr s m art,
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într'un hohot zgomotos i sarcastic, într'un hohot atât

de voios i de posna, c umbra cu corn în frunte redeve-

nea deodat, un biet om, un biet flcu, parc surprins

Sntr'o postur nepotrivit, ruinat i zpcit. In faa eter-

nului i nestpânitului râs, pân i 'n ochii lui, zâmbitori

acum i parc cerând îngduin, — umflatul gol se pr-
buea deodat la nivelul sterp al nimiciniciei totale. M
podidea atunci i mai nvalnic veselia, la amintirea pro-

priei mele amgiri, care o clip m fcuse s disting un
gol umflat, de altul desumflat aa cum întrecutul cu bu-
tur despic în dou o nlucire unic.
Am ieit la iveal i am fost salutat cu un, râs i mai

puternic decât al meu din partea cealalt. Râsul amândo-
rora cretea din sine însui i a inut mult vreme. Na
fost însoii de nici un cuvânt tot timpul, de nici un alt

gest afar de acela pe care-1 face omul din cap i din gât

când bag de seam c s'a speriat degeaba sau s'a str-

duit din greu pentru nimic. Pafnute s'a asociat la ve-

selia noastr, cu câteva nechezaturi prelungi, el, atât de

msurat în expansiunile lui sufleteti. i câtva vreme
i-a permis chiar s m ie pe creste, în vz liber, de-

parte de frunziul viroagelor. L'am btut pe gât domol:
calul e cal, chiar când e serios i strateg ca Pafnute. El

se încrede în râs i'n prietenie. i pulpele mele i'au în-

dreptat din nou, înelepete pe drumul cel ferit, pe
care el tie s mearg aa de bine.

Grnicerii, cari s'au dat pe undeva la odihn, cum m
simt, încep s ciuleasc urechile i s scruteze cu privirea

încruntat în toate prile, artându-i zelul. Se fac c
nu-mi cunosc pasul calului i cu toate c cnitul pot-

coavelor Ie-a intrat de mult în auz, ei sar ca împmi de-un
resort, cu declanare întârziat i strig scrânit: „Cine-i?

stail" Pe urm, când m vd, faa li se lumineaz cu
stângace surpriz, linite i prietenie. Nu era ceiace cre-

zuse! Câteodat îns vre-unul e într'atât de pierdut în

gânduri, de bun seam în amintirile lui de peste Olt, c
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abia când simte aburul cald al calului pe ceaf, tresai-e:

— Bine m nefericitule, îi strig atunci, cum ai s-mi
prinzi tu bolevici, când dormi de-a 'n picioare. O s te

fure ei pe tine i abia peste Nistru, o s bagi de
seam...

Mârlanul se scarpin în cap, ~ pe fa cu un râs care

arat c n'are psare.
— Care?, rspunde el, ptruns de sine. Poate mort

ni'or duce acolo... Dar eu v'am auzit i tiam c suntei
dumneavoastr... D'aia nu m'am întors...

— Da de ce ai rmas aci i nu circuli? Unde i-e în-

soitorul?

— E i el pe-aci, pe-aproape. . . Am mirosit ceva i
ne-am pus la pând...

Cu toate rspunsurile lor prompte, pe „vistori" îi

ineam deobicei prin preajma pichetului. Spre flancurile

sectorului dam drumul doar la cei cu urechea fin i cu
pas de copoi, ale cror raite prin posturile apropiate i
printre patrule, nu mai conteniau. Noaptea mai ales lot

locul era btut, iar schimburile obinuite plecau la ore

i pentru intervale de timp, diferind cu totul dela o
noapte la alta i chiar dela im schimb la altul. Astfel

nvoadele mele prinser la început cea mai bogat re-

colt pe tot batalionul. Primii felicitri. Pe urm înce-

tul cu încetul vânatul se împuina, dei, nici acum v-
muitorii de oameni nu s'ar fi putut luda c mi-au dejucat

sistemul de baz, surprinzând vre-o regularitate ori pe-

riodicitate în micrile patrulelor. Recolta se împuina,
pentru c sectorul devenise periculos.

Eu nu avusesem decât s imprim aceste micri plu-

toanelor mele: cei doi plutonieri le prinser i acum
ei manevrau de minune. Eu nu serveam decât ca im
simplu regulator, o supap de siguran, care intr în

aciune numai când lucrurile ameninau s se încurce^.M mulumeam s supraveghez plecrile i sosirile, în-

cât îmi rmânea im timp incalculabil pentru crile mele.

Mai ales plutonierul Gârnea îmi era de preios a-
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julor. Era socotit de toi aghiotantul meu i mâna mea

dreapt. Dealtminteri, pe el îl lsam s-mi in locul,

dei era mai tânr, de cât plutonierul cellalt, Cebuc, om
\Tednic i acela, dar care, când striga „trii!" sau as-

culta vre-mi ordin nu-i proptea ca Gârnea ochii drept

\n ochii mei.

Pe când Gârnea; era gândul i sufletul meu, desbrcat

de toate clasele de coal i de toate teancurile de cri,

din coliba de scânduri a „comandamentului" cum era der

numit de refugiaii de peste fluviu. (Soldaii îi spuneau

pur i simplu: bordeiul domnului locotenent). M vedeam

în Gârnea, cum a fi fost dac a fi rmas plugar i
m'ai fi reangajat.

Amândoi eram bruni — negricioi, subirateci i înali.

El era i mai înalt decât mine, dar eu mai subiratec i
mai mldios decât el. Amândoi aveam feele lunguiee,

dar aveam satisfacia s constat c trsturile lui erau

mai plate i ochii, la fel de negri, mai puin mobili.

El mai îi lsa une-ori câte-o musc de musta sub

fiecare nar, apoi prul lui negru lucios era mai gros i
lins. pe când al meu, poate cu o nuan mai castanie era

fin i unduios. i

Cebuc era mai scurt i mai legat. La figur era alb,

dar prul i-era i mai negru decât al nostru. îi lsa
musta ceva mai scurt decât buza de sus i-i plcea s'o

inspice uor în dou cârlige drepte i ascuite. Gârnea
îi demonstra adesea c „nu se mai poart aa", i c
trebuie s'o taie mai din scurt, dar Cebuc nici nu vrea s
aud. El inea de bun seam mult la cârligele lui care

scoaser din ââni o vdan din târgul pe care-1 p-
rsisem. Femeia îi pusese oalele mai de pre într'un

car i pornise dup plutonier, hotrît s stea cu el, în

bordei, pe grani, fie ce-o fi. Cu greu a fost convins
s se aciuieze, în ctunul cel mai apropiat de secto-

rul nostru, - mi s'a spus Tohatinul — dar Ia destui

chilomctri i acela. Nu tiu cum se strecura Cebuc pân
acolo, pentruc ori câte strduini depuneam nu pu-

team s-1 gsesc vre-o dat în neregul. Intr'o noapte
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numai, mi s'a prut o amazon în stil rural, bunind
dintr'o viroag. Am strigat, am somat i am tras. Dar
patrulele i echipa mobil atras îndat de semnalele

mele i de sgomotul detunturei n'au gsit nimic pe-o

raz destul de întins. Mi s'a prut totui c soldai

opcesc ceva i privesc cu îneles la Cebuc, care foarte

îngrijat la început i foarte zelos la aceast cercetare

nocturn s'a întors s-mi dea raportul negativ într'o

dispoziie i cu un exces de vorbe care n'au putut s-mi
scape. Am avut atunci toate motivele s cred, c n'a fost

vorba nici de-o refugiat de pe Nistru încoace, nici de

vre-una care vrea s treac dincolo. Cebuc înclina s
cread într'o nlucire dei îl pontrariau unele urme
proaspete de copit i sfrâmturile de pmânt, pe lo-

cul de unde se ivise artarea. Iar Gherscu iganul, înalt,

cu faa coaj de castan, ciugulit zdravn de semnele

vrsatului, îi da cu prerea primit cu sever cuttur
de Cebuc, c trebuie s fie neaprat un „spion" în vest-

mânt femeesc

înelegeam i strâmbam uor din buze. In definitiv

dac era vorba numai de vdana lui Cebuc, chiai\ jdaca

soldaii tiau i ascundeau, mare lucru nu putea fi. R-
mânea numai ca eu s nu îneleg nici odat acest lucru.

De altfel ori de câte ori mai pornii noaptea din bordei

pentru inspecii inopinate, fantomatica amazon nu-mi

mai iei înainte.

Amintirea ei m fcea îns s-mi scape din când în

când câte-un sm*âs. Pentru un om de simplitatea plu-

tonerului Cebuc, o astfel de împrejurare putea s-1 pun
în proprii lui ochi, într'o postur interesant. Deasemeni
în ochii subalternilor, cari de bun seam îl admirau,

nu atât pentru aventura în sine, cât pentru darul lui de a

scoate pân într'atâta o femee — probabil o gospodin
de treab — din mini. A fi fost curios s tiu cam ce

preri avea Gârnea, în chestiune. Ins nu-mi dam oste-

neala s fac aluzie; faptul, c el, care-mi optea totul
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la ureche, întârzia s-mi mai dea i aceast noutate, m
lmurea deplin. Fiind cu neputin s nu fi aflat nimic

i cunoscând bine la ce limit se oprete spiritul lui de

camaraderie fa de Cebuc, nu rmânea de cât s fiu

încredinat c Gârneaa nu-i tocmai încântat de marele

succes al camaradului su. Cu atât mai mult, cu cât îi

amintea c mai înainte, mie-mi plcea s subliniez vred-

nicia otenilor mei i pe frontul sentimental. Chiar i acum,

dac am fi fost ceva, ceva, mai departe de acest râu i
de misiunea pentru care fusesem adui pe malul lui, n'a
fi întârziat s bat pe umr pe Cebuc i s-1 încredin-

ez: — Degeaba te mai ascunzi bete. tiu tot, ei bravo,

îmi placi... eti un adevrat otean...

I-a fi vorbit, desigur, cu graiul celui care e contient

c'a avut la activ isprvi de aceiai natur, în proporie

direct cu gradul pe care-1 poart. Recunoti aptitudi-

nile cuiva, întru atât, întrucât îi dai seama sau crezi c
Ia tine aceleai aptitudini se gsesc într'o msur în cel

mai ru caz egal.

Dar acum, întru cât m privea, nu mai putea fi nici

vorb de aa ceva. Pasul meu trecuse hotrît pragu]

desgustului pentru astfel de nimicuri, cum din înlimea
mea sufleteasc aveam dreptul s le privesc, i tot exce-

sul sufletesc pe care a fi putut s-1 întrebuinez în a-

far, se concentrase asupra crilor mele i în deosebi

asupra matematicei.

îmi plcea s'o denumesc la singular, ca pe o persoan
anume. Era Ghenea Kersanova a mea i eram mgulit
peste fire, numai încercând s fac o comparaie între a-

cesle dou înlnuitoare de spirit. Iubirea mea era vast
ca infinitul, hotarul ei trecând nemsurat chiar dincolo de
nenumratele jaloane de aur, pe care noaptea le înfigea

In deprtrile ei din trilioane în trilioane de chilometri

i mai departe. Pe când iubirea srmanului cpitan B-
descu se izbea la fiecare întoarcere de pretele de gra-

nit al unei peteri întunecoase, întortochiate i fr ie-

ire, mrginite din scurt de intolerana religioas a unui
btrân iudeu, fabricant de sifoane.
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Rosteam ca ori ce amant cuvinte de delir ca: axa ic-

ilor i axa igrecilor, integral indefinit, somaiune, e-

cuaie diferenial, iar pe msur ce aceast amant în-

vluit în atâtea simboluri indescifrabile i formule, m
lsa s-i descopr câte-un nou mister al frumuseei ei —
aa cum o femee în carne i'n oase i-ar lsa rând

pe rând, cu zgârcenie la iveal, maestatea unui umr de

marmor sau dulceaa infinit, a unui vârf roz de sân, —
pe aceiai msur curiozitatea sfâietoare m fcea s
bâlbâi numele tot altor farmece ascunse i s m pierd

cu totul în acest simimânt ameitor. M trezeam pro-

nimând cu voce tare, chiar numai pentru cadena lor

vorbe cu totul fr de îneles pentru cineva care m'ar

fi auzit, ca: „Philosophiae naturalis principia mathema-
tica", ori „Analiysis per aequationes numero terminoruni

infinitas" sau alte titluri newtoniene, kepleriene ori co-

pernicane, gsite prin introducerile istorice ale tratate-

lor mele i care-mi plceau îndeosebi pentru sonoritatea

lor latin.

Dar nimeni nu putea s m aud pentru c nu le ros-

team decât în strict intimitate. Pentru ostai eram
lot domnul locotenent, care vorbea limba tuturor locote-

nenilor de pe lume. Astfel îi strigam soldatului care tre-

buia s-mi execute un ordin urgent: .,Haid, te-ai topit?"

sau „Aeroplan s te faci!" i ateptam ca orice loco-

tenent din lume ca soldatul s plesneasc clcâiele bocan-

cilor i s rcneasc convins: „M'am topit, s trii!"

sau „Aeroplan, s triii"; iar dac nu-mi plcea micarea,

rcnetul, ori dac dobitocul csca ochii în sus s vad
despre ce aeroplan ar putea fi vorba — atunci, ca i
când nu m'ar fi ateptat în odaia mea de scândiu-i capi-

tolul virgin al Integraiei prin serii, îl chemam îndrt
i-1 puneam s repete, sau îl dam pe mana lui Gârnea
s-i arate cum poate deveni un om aeroplan.

In odaia mea înotam îns în plin infinit i prin pienje-

niul de curbe i emoii priveam înapoi în amintirile i
relaiile melc cu lumea cu o superioritate grandoman,
care m umplea de mine. Pe Marusea abia o mai ve-
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deam, iar chipul de tragic veselie al Ghenei Kersanov,

m fâcea s zâmbesc cu mil. Nici domnul general gu-

vernator al Basarabiei, nu se afla, desigur, pe-o poziie

atâl de înalt, cu un orizont atât de vast ca acela pe care

mi-1 deschisese mie, modest locotenent, calculul infini-

tesimal, pe malul înecat în tcere i uitare al Nistrului

btrân.

Ascetismul matematic în care m complceam era mai

pur decât ori cai'C altul desigur. El se întâlnea poate nu-

mai cu necesitatea religioas înalt a solitarului credin-

cios retras pentru a gsi în linitea deplin a înelep-

ciune! pure, în afar de orice contigen lumeasc i ma*'

cu seam sufleteasc, pe Cel de dincolo de orice limit.

Dar era cu totul deasupra ascetismului barbar, a celui ce

vrea s defineasc figura începutului i Marelui Tot,

din vechile cri lumeti i din precumpnirca unei stri

de lâncezeal spiritual asupra tentaiilor înadins pro-

vocate ale crnei.

La început i eu credeam c frumuseea clasic i
msurat a })oemelor homerice îmi vor pune balsamul

pceL pe sufletul meu ars. Dar era o crunt greal
zeii greci începur s frecventeze visurile mele. Braele
albe ale Junonei nu odat se întinser molatec în adân-

cul turburatelor melc vise, încruciindu-se la ceaf i f-
când s se ridice într'o voluptoas rsuflare, un bust tur-

burtor din coala lui Fidias. Nu odat prul cre al

blondei Venere, îi înfur goliciunea ci divin punând
capt lcomiei ochilor mei, asmuii în nefiin. Dar cine

nu m vizita în nopile acelea, de adânc tcere, pe

malul singuratec al fluviului cu capricioase meandre i
cu lascive convulsii! Frumoasa Elena i Penelope; zâna
Calipso i demonica Circe, frumoasa Andromaca i pa-

siunea mea deosebit, virginala zei Pallas, ale crei tr-
sturi de sever i grav mândrie, al crei profil ideal,

sub coiful de rzboinic, îmi plcea s le vd în vârtejul

fantasmagoriilor stupide ce m frmântau ca pe un ne-
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vrednic solitar, contractate de spasmurile surprizei primu-

lur amor — sacrilegiu.

Dar i ziua, în nmiaza mare de var, avusei viziuni

antice. Nu-mi fu dat oare odat, în rtcirile mele prin

zvoaiele i colnicele sectorului s întrezresc prin tu-

friuri picioarele goale ale slbaticei Diana? Un fior m
strpunsese i m intuise în loc, pentru c nu mai era

acum un vis, ci aevea, realitatea goal. Era Diana, linia

perfect a .pulpelor ei celebre, genimchii ei uor adui
în afar, gata ori când s fug i fusta ei sumeas dea-

supra lor, ca în cunoscutele gravuri din textele clasice, mai

apreciate de tinerii colari decât textele înii.

M'am apropiat de neateptata artare cu pai ne-

simii de pisic slbatec ca s-i descopr faa, inter-

zis sub grav blestem oricrui muritor de rând. Diana

era o igncue rumen din partea locului, care venise

cu caprele la pime. Dela ea aflai c m deprtasem
mult de Nistru i nu-mi fu de mirare, de vreme ce se

întâmpla pentru întâia oar s las acas pe credincio-

sul meu topograf cavalin, Pafnute. Diana cea oachee,

m împrti apoi rând pe rând, la umbra slciilor, cu

farmecele ei divine, care, dup atâtea mii de ani, cu toat

tinereea ei crud, erau departe de a mai fi feciorelnice.

i când dup scptat de soare pornii uor i scpat
de viziuni antice, spre bordeiul meu, pe care-1 gsii cu

ajutorul stelelor, ca 'n vremurile patriarhale, câinii lui Ac-

teon nu mai m ajunser din urm, nici nu-mi srir
în coaste din umbra desiurilor i nici în nopile, ce ur-

mar, nu mai m sfâiar cu dinii lor, dttori de fri-

guri lascive, ca pe nefericitul lor stpân.

Dup un timp, pornii, de ast dat cu Pafnute, iari în

cutarea Dianei. Dar, n'o mai gsii. Nu mai gsii nici

locul, unde ea fusese atât de darnic cu mine. Asta m
ncji mult. Pafnute prea c-mi spune: Vezi, dac m*î

luai cu tine, acum tiam unde s te duc! Hotrît lucru

nu aveam nici un talent la topografia aplicat pe teren.

Pafnute, cel fr grai, mi-era superior din acest punct de
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vedere i asta fr ca'n viaa lui s fi vzut vre-o plan
sau s fi desemnat vre-un crochiu.

M dusei i 'n zilele urmtoare dup umbra trecutu-

lui. Locul bucuriei trectoare mi se pru c-1 gsesc, dar

descoperii altul i mai asemntor. Pafnute, care îne-

legea dup modul cum îl opream, gândurile i starea mea
sufleteasc, izbucnea la fiecare lumini, care m intriga,

în nechezaturi sarcastice.

Renunai la igncu. Poate c fcea parte din vre-o

laie poposit în împrejurimi i lsându-se dup voia ca-

prelor, se rzleise de crue. Poate chiar m ateptase

i'n zilele urmtoare — pân când laia va fi înhmat de

drum spre alte orizonturi.

Intr'all zi, rzbind la lumini mai larg, vzui în

zare profilul de cetate al unei mân'stiri. Poate mn-
stire de maici, m gândii i poate caprele pe care le

pzea Diana erau ale mânstirei. Câteva zile ddui i
pe-aci târcoale, dar în zadar. Cum s nu-i vin s
crezi c avusesem de-aface într'adevr cu o zei pre-

schimbat în pzitoare de capre i care nu se coboar
de dou ori pentru acelai muritor. N'aveam deci de-

cât s povestesc celor ce-mi împrteau soarta, aceast
stranie întâmplare i iat-m alezând fundamentul u-

nei noui mitologii: nu-i trebue pentru asta decât un
fluviu cu meandre bizare i cu bogie de tufiuri î
zvoaie.

Dar poemele homerice au un sfârit; am deschis atunci

Biblia spre mântuirea sufletului meu. Senintatea spi-

ritului nu se afl în cri — fie ele chiar clasice —
pline de aventuri romantice i pline de toate pasiunile

omeneti, dela cele mai curate, pân la cele mai mes-
chine i mai scandaloase!

Pe când Biblia, mi-am spus...

Dar n'am apucat s trec din Cartea Facerii în Exod,
ciJ — dup câteva zile de rtcire prin pustiu, în impo-
zanii caravan;, clcând, în aerul libertii mri i i-

nuturi, — m'am încurcat de tot în acel mrcini de
legiuiri, împriri i ierarhizri, care parc e pus a-
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nume în acest loc al Vechiului Testament, ca s-i dea cu

adevrat impresia pustiului, a umblatului în deert dup
miragii sociale i programe himerice i — evident a cs-
catului...

Ajuns în pmântul fgduinei am adus la rându-mi

prinosul meu de recunotin Tatlui Ceresc, c am trecut

în sfârit cu bine de Numeri i Deuterononv'. Dar iat

caravana, acum legiuit, împrit, ierarhizat i încar-

tiruit s'a apucat s se dedea la o serie de mceluri,

samavolnicii i sacrilegii atât de crude i de respingtoare

asupra btinailor invadai, încât Sfânta Carte a lsat cu

mult în urm grozviile încununate cel puin de poezie

ale btrânului orb din Elada. Iar mântuirea sufletului în

aceast sinistr revrsare de sânge, de mi'untae i de

mae, mi-am gsit-o desigur, dac se poate spune, în a-

cele grozvii mai puin grozave, tocmai pentru c in-

tervenea acolo un trup fie chiar trdtor i o mân, fie

chiar uciga, de femee.

Erau pasagiile, ctre care fatal filele se întorceau dela

sine, chiar dac ochii se odihneau acum în rcoarea su-

fleteasc a Sfintelor Evanghelii, ascultau sfaturile i a-

meninrile sfântului Pavel sau se îngrozeau de sinistrele

fgduini ale Apocalipsului. De altfel pasagiile ludithei i
ale Dalilei erau însemnate odat pentru totdeauna cu rou,
astfel c erau uor de gsit; iar pasagiile alturate câ-
tigau printr'un fel de contagiune a curiozitii, care dei
mai fusese sturat odat în aceleai locuri, prea c
ar mai avea ceva nou de înghiit, dac ar reveni.

Captivat cu desvârire de aceast parte a Crei
Sfinte, sentimentele cele mai stranii îmi venir. Era curios

cum istorisiri atât de sacre, putur s m schimbe atât

de curând, dintr'un om linitit i fr pcate prea mari,

într'un monstru. Cam pe vremea asta suggerai oameni-

lor mei c ei trebue s se considere ca nite haiduci, st-
pâni al colnicelor i-ai aerului liber, iar pe mine s m
considere eful lor i judectorul celor ce le pic în mân,
Fantezie desigur destul de periculoas, ea putând dege-

nera în cine tie ce urmri, la nite suflete atât de sim-
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ple ca ale lor. Tot alunei începui s privesc mai cu luare

aminte la prizonierele clin grupurile de refugiai, vânate

de dânii. Din fericire recolta feminin a voinicilor mei era

foarte sraca, iar rarele exemplare te descurajau dela

prima vedere. Aa c Sfântul i Vechiul Testament nu
reui s m duc în ispit mult vreme, chiar dup ce

trecui prin mai multe încercri.

îmi plcea adesea s m aez pe undeva pe malul

fluviului i s urmresc jocul lene al valurilor minus-

cule. Din drepturile astea, arar se vedea dincolo albul

incandescent în soare, al vre-unei case la cine tie ce

deprtri. Afar de patrulele rare, extrem de rare, cu chi-

vre uguiate, prea c nimic nu mai însufleete peisa-

giul adormit ca'n basme. i tocmai din peisagiul acesta

încremenit, la un semn magic al destinului, avea s se în-

trupeze ea. Rusoaica.

Tactica mea strâns împuinase repede loturile de re-

fugiai. Chiar pân într'atâta c uneori treceau zile în-

tregi fr ca nimic s-mi mai tulbure lecturile. i totui

ateptam. Ceteam sfânta carte i ateptam: ea va veni,

îmi spuneam: „Ka va veni" — m întrea în credina
mea i sfânta carte.

Când (iârnea venea s-mi raporteze c nvoadele
au fost grele in noaptea abia trecut, inima îmi tresi'ea,

Eiam. Dar în locul ei, al fetei gândurilor mele, gseam
câteva figuri schimonosite de mizerie, pe care abia de
le destingcai din ceata zdrenroilor masculini.

înapoi! La noapte, înapoi! Aa era ordinul.

i m refugiam în odaia mea, cutând pasagiile pre-

ferite, dei le tiam pe dinafar. Iar timpul trecea iari.
Ea lotui trebuia s vie. Gândii-v. S stai pe ma-

lul unui fluviu care desparte dou ri. Dincoace dom-
nete pacea i ordinea. Dincolo groaza i haosul. ra-
nii tia, cari mi se perindaser pân acum pe dinainte
sau negustoraii evrei, nu erau desigur cei mai lovii
df tragica domnie. Pe când ea. rusoaica, aceea pe care
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o ateptam eu, ea nu va mai putea s reziste mult
vreme. Ea avea s caute repede s dea de câmpul larg

i potolit al pcii de dincoace, de care avea nevoe fru-

museea i sufletul ei. Ea trebue s vie.

l)e ce m adânceam mai mult în lecturile mele, de
aceia m încredinam tot mai mult c ea va veni. Su-

fletul ei bizar i slbatec de cazac, dornic de liber-

ti de step, de galopuri slbatice în inimi omeneti,
de hrnojeli viclene cu vârful de migdal al ochilor o-

blici i strpungtori ca un hamger ttresc, n'avea

s mai suporte mult vreme spaiul strâns îngrdit i
constrângerea mecanic la care era supus.

Iarna trebuia s vin odat, m gândeam. Atunci va

sosi ea. Alunecând pe vadul de ghiaa lucioas, printre

tufiurile de chiciur, în cadrul iernatic, în care poate

s-i stea bine imei rusoaice. Acum trebuie luntre i lo-

pat, trebuie înelegere cu mijlocitor, lacom i trdtor.
Dar iama ea va ghici drumul scprei, îl va descoperi

singur i va alege sectorul meu, pentru c încoace e

cel mai ferit de locuine omeneti i — cum se vede —
cel mai apreciat de fugari. i pentru a o vedea mai bine

imprumutam fetei mult ateptate, când trsturile Av-

dotiei Alexandrovna, sora lui Rascolnicoff, când ale Zi-

nei, ori Dariei din Posedaii, ale Nataei din Rzboi i
Pace, ale Annei Filipovna din Idiotul, ale Ecateriuei Iva-

nowna, ori Gruenci din Fraii Karamazov ;sau ale So-

niei, din Crim i Pedeaps, p& care împrejiu*rile de

acum din ara ei o scuzau mai mult decât orice pledorie

dostoiewskian. Apoi m gândeam la copilele enigmatice

din Andreew i din întreaga literatur rus, fascinate do

efectele sociale ale nitroglicerinei, ca fluturii de lumina

lmpii. O subiric student anarchlst ai fi vrut s se

izbeasc de ua mea, cu toat puterea corpului plpând,

speriat de realitatea idealului ei social. Ins dac ar fi

fost ca întâmplarea s se împlineasc întocmai, întocmai

dup gându-mi, eu visam o sufiire cazac palid, cân-

tând i acompaniindu-se din ghitara, aa ca într'una din

micile povesliri vântoreti ale lui Turghenieff.
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La iarn va veni. Soldaii o vor aduce cpitanului

de liaiduci. i pentru a-mi întri acum i mai mult aceast

impresie, simii nevoia literaturei de aventuri i miracol.

Cum îns nu luasem cu mine romane i numai cri
serioase, gsii ce cutam cu nemiluita, în Sfânta Biblie

în traducerea lui Tacit (teribil de frmânttoare, aceast

sintez în stil sobru i majestos, de nelegiuiri i mg-
rii!) în Tit-Liviu i'n Herodot, în Lavisse, Michelet, Mas-

pero, Charles Diehl, lorga, Saint-Simon, Droysen, Sue^

toniu, Valerius Maximus, Diodor icului, Salustiu i
^fachiavelli, atâtea cri de Istorie, pe care le comandaseni

din auzite i fr nici un sistem, preferând din fiecare

anecdoticul în deosebi picant i aventurier i din toate,

tot ce era în legtur cu Versailles, Roma antic i me-

dieval, cele dou Grecii strvechi i cu deliciosul Bi-

zan.
Din toat aceast mare i adevrat poveste a ome-

nirei, desprindeam, ca toat lumea care a cetit istoria,

un singur învmânt: îndrznete orice i vei putea,

dac nu te va ucide vre-o clip de ezitare. i apoi oricd

mielie izbutit, va fi un act de eroism.

Eiam deci sub marele cer plumburiu al începutului de

toamn continental i cu mâinile în buzunarele panta-

lonilor sfidam întregul rsrit. In fond toat grozvia,
pentru care m alimentam cu un curaj atât de imiversal,

nu consta decât în aceia, c dac ar fi venit rusoaica

lui Turghenieff, a lui Dostoiewschi, a llii Tolstoi, a lui Ku-
prin, ori Andreew, a fi înfrânt pentru întâia oar consem-
nul i n'a mai fi trimis-o înapoi, întunericului din care a

sosit. Nu cred c pentru atâta lucru s'ar fi fcut gaur
în cer sau c ar fi fost ameninare s se schimbe din
nou harta Europei. De fapt consemnul nu era chiar aa ca-

tegoric. In loc s trimii înapoi pe cei ce-i veniau pe ne-

pus mas, puteai foarte bine s-i dai pe mâna co-

mandamentelor succesive pentru a le încheia actele de
dare în judecat. Ordinele nu artau decât c „pe cât se

poate" nepoftiii s fie întori. Iar dac vorbeau bine
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moldovenele, sau dac ar fi dovedit c au rude sau ])ro-

prjfeti dincoace, atunci nu rmânea decât s fie judecai
potrivit legei paapoartelor. Dar dovezile nu se puteau
aduce pe malul Nistrului. Cuvântul „dovedit" era înlocuit

deci fatal, cu cel de „susinui". Autoritile dinapoi n'a-

veau decât s-i expedieze iar din treapt în treapt, pân
la noi, dup ce se convingeau cu cine au de aface.

Rstlmcind necontenit toate dispoziiile primite în

privina mosafirilor de peste hotar, cutam de-acum ar-

gumentul cu care s salvez pe mult ateptata mea prie-

ten* „Vreau s'o iau de soie! era cam ieftin puin- i pe
urm dac n'o luam? Hm!..."

Dar s rmân pe argumente! Ochii ei s fie frumoi,
t* argumentele ânesc numaidecât dintr'înii cu nemi-
luita ca stropii dintr'o fântân artesian.

Ins zilele treceau i Nistrul nu mai arunca nimic la

mal. Nici chiar plevuc bun de dat pe gârl; îns, care

s-mi aduc ploconul fr pereche al continuei asigurri

( marea întâmplare este ori când posibil.

Dar nimic, nimic. Îmi venia s regret msurile prea

slrânse pe care le luasem. Hm, puteam oare s dau îna-

l)oi? Puteam s-mi felicit soldaii de strnicia lor i
s conced drept mulumire c acum pot s'o lase mai
uor? Revedeam încurcat toate rezultatele acestei schim-

bri, pân la cele mai îndoelnice, i m refugiam znatec
i nehotrît dela unul la cellalt.

Toamna îmbufnat i rece dela început se preschim-

base într'o fat tânr i zâmbitoare ca o primvar. Z-
pada i îngheul de bun seam se înghemuiser la

stâritul secolului, soarele luase drumul înapoi spre e-

lern fericire a emisferului nostru i spre panica pin-

guinilor de la polul sud.

Aceast întâmplare mi-a dat prima dorinj de a-mi re-

deschide crile de matematici. Dar eram atât de p
truns i înlnuit de istorie sacr i profan, c seara

când eiam s reconstitui constelaiiile, prima stea ap-

rut la orizont îmi amintea deodat de Patriarhi i de

Profei, de Templu i de Regi, de Biblie i de Asirolo-
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gie, de lumea veche i de lumea medieval, de eveni-

mente culremurtoare i de barbariile acum lucide, ale ce-

lui de-abia ieit din caverne. Din infinit i din neptruns^,

cdeam iari ca pisica pe propriile-i picioare, în ome-

nesc.M plimbam din ce în ce mai alert în noaptea cu

sufluri de boare, care parc alergau de departe s m
vad, cum se adunau tot mai multe, stelele cerului s
deschid ochii mirai la mine. Umblam în pas accelerat

pe-o i)otec, pe care o croise în dosul pichetului, pi-

ciorul meu prin iarb i acela era sfântul loc respectat

de toat lumea, locul unde se plimb domnul locotenent.

In închipuirea aâat de marul voluntar, m vedeam
luând parte la evenimente trecute sau rscolind împre-

jurri noi, în care m trezeam sâmbure de nebuloas-

M complceam s m vd în mijlocul întâmplrilor de

demult, s naufragiez cu plutonul meu, une-ori chiar

singur, dar bine echipat, pe coasta unui continent ne-

cunoscut, în care istoria a ajuns doar la piramide, la

calul troian, la Nerone, sau chiar foarte aproape la c-
derea Constantinopolului. Apream în momentul cel mai
tragic i hotrîtor, i puneam mitraliera în btaie. Cu de-

taamentul meu i cu o mitralier puneam în respect toate

hoardele Asiei i schimbam faa lumei, Dela sine îne-
les, c urma apoi recunotiina împratului, iar braele
molatece ale împrtesei desfceau rotunjimi ameitoare
din finele esturi bizantine împreunându-se în chip de
mulumire ctre Domnul i ochii i se ridicau spre cer

otrvind de tumultul dorinelor toi ochii cari urmreau
plini de respect i cuvioie aceast pioasa micare.M transportam cu plutonul i cu mitraliera mea ima-
ginar, de cea mai recent perfeciune, în toate col-

urile obscure ale Istoriei, rezolvând cele mai cumplite
conflicte i nenorociri, cu spirit de dreptate i'n inte-

resul civilizaiei. Pentru umilul meu suflet atât de mo-
dest, dup svâi-irea unor atât de epocale fapte m
mulumeam firete, ca tot omul singuratec cu recuno-
linf;i n-nirilor timpului. Ceiace pentru despoii ajuni la

3
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îoianghie, pe care-i ajutam atât de pe neateptate, în-

semna nespus de puin lucru.

Când m trezeam din aceste visuri duse pe dou
picioare, în nervoas strbatere dela un cap la altul a
unei biete potecue, dinaintea mea se desfcea deodat
în negura amurgului, împria cea vast., In întuneci-

mea crescând vedeam rsturnându-se toat istoria, pl-
mdindu-se poate în noi tipare sau scrumindu-se toat
într'o combustiune general ascuns i lent, fr m-
car splendoarea incendiului definitiv. Un nou ev mediu,
cu toate grozviile i nedreptile lui fatale, se ascundea
pân în deprtri uimitoare sub perdelele negre ale nop-
ei care, asemeni luminei, venea tot dela rsrit. i pri-

veam înlr'acolo nuc, din mijlocul minusculului meu de-

taament imaginar, care era lot una cu cel real i de
lâng mica mea mitralier, care ar fi svârit atâtea mi-

nuni în cellalt ev mediu, de demult.

Iar stelele mijeau în înlimile nebnuite, ca s mar-
cheze i mai mult aceast biat neputin, aceast mr-
ginire depit imaginar, acest gol care se umfl pân
dincolo de orice limit, fr ca s umple nimic. Nu-mi
rmânea atunci decât struina în aceiai nimicnicie fr
rost i fr Dumnezeu, populat de-a surda de noi i-

magini, de noi sforri ale închipuirei, în care sceneta

lubric avea rol precumpnitor.

Din acest mrcini sfâietor în care m vâra tot mai

adânc gândul, nedomolit stpânilor i împrat al nlu-
cilor, ca pe un biet nrvit amator de singurtate i de

lecturi suculente, — mâ scoase într'un rând. caporalul

magazioner Marinescu.

iPrsind într'o sear potecua plimbi'ii mele obi-

nuite i luând-o rasna prin tufiuri, m oprii lâng o

dumbrav cu fonet misterios. Mi s'a prut c aud o voce,

un grai spunând ceva tare, apoi tcând deodat, ca i
când ai fi fost observat. Am scos revolverul, am tra»

binior piedica deoparte, i n'am mai fcut nici un pas.
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Din dumbrava de plopi sunetul veni iari. Era un râs

de hururez. Am vrut s pornesc mai departe, când în

spatele meu se auzi lmurii o clctur de bocanc pe po-

tec. Pentru un om îmbibat de Biblie, de Mitologie i
Istorie medieval ca mine, n'a fost greu s cred un mo-
ment c zgomotul pasului meu a pornit-o înaintea pasu-

lui însui. Mai ales c huhurezul râse a treia oar si-

nistru i scurt.

Pentru un ofier îns, care comand un detaament pe

Nistru, cauza acestui ^zgomot regulat putea s fie i
pasul altui individ, strin de detaament, pentru c pân
la aceast distan de fluviu, vre-un soldat de-al meu,
nu vedeam ce avea de cutat, cu pas atât de linitit. M
întorsei uor i îndreptai eava scurt spre umbra care

înainta.

— Stai...

— Cine eti tu m? mi se rspunsese în cea mai per-

fect olteneasc i umbra îi mic mâinile spre ale. Dar
ameninarea mea c' trag, o fcu s încremeneasc aa cum
se gsea cu torsul i cu mâinile rsucite într'o postur
nefireasc, de ppue stricat.

— S trii domnule locotenent...

— Tu eti Marinescule?
— Eu s trii...

— Da? i unde mi-ai plecat Ia ora asta, prsind pos-

tul... Rspunde biete...

In loc de rspuns caporalul Marinescu, dup ce-i re-

cptase o poziie convenabil i se apropie, îi strâmb
spre mine faa lui hiic, spân i blan într'un râs la i
tâmp, care caut îngduin i prietenie.

— Unde le duceai? ridicai atunci tonul pentru ca s pui
capt acestui început de familiaritate. Rspunde ime-
diat .

Caporalul Marinescu strângea în mâna pulpana ves-

tonului, înghiea în sec privind în jos i ridica spre mine
accla râs stupid de ast dat diluat de spaima din ochii
holbai i rotunzi, pe care Ia lumin îi tiam albatri i
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— Nu rspunzi? Bine, asta o s'o cercetm noi la post.

Stânga împrejur i înapoi...

— Domnule locotenent, izbuti în cele din urm s arti-

culeze Marinescu... Poftii i dumneavoastr cu mine...

— Cum?! Indrsneti...
— i n'o s v paie ru domnule locotenent.

— Unde s merg? îl întrebai rguit.
Marinescu rânji cu mai mult încredere. Dar nu-mi rs-

punse de-a dreptul. Ci întâi m asigur c nu-i departe

acolo, c pot s n'am nici o grij, c înainte de a se

face ziu suntem înapoi, c el are înelegere cu toate cele

trei schimburi din noaptea asta s trag, care s'o ni-

meri, trei focuri în aer dac'o veni cumva vre-o inspecie

i c înelegerea o tie i Grnea i Cebuc, care pleac
i ei, cu rândul, în fiecare noapte câte unul. Aa c dac
o uita plantonul s trag cele trei focuri, or Gârnea,
ori Cebuc, vor face ei s se trag.
— Iar de-acolo se aude domn' locotenent i ziua, da'

noaptea: hue toate vile... Cam încercat noi... Iar dac
se întâmpl cu adevrat ceva cu bolevicii, atunci tot

încep s trag toi din toate prile, aa c într'un ceas

de pas alergtor suntem aci...

~ Bun... Va s zic asla-mi facei, dumneavoastr...

va s zic gradaii mei... prsesc postul noaptea cu

rândul i au înelegere secret între ei... Tu tii ce în-

semneaz asta, bete?... Tu tii c noi suntem în zon
de stare de asediu? Tu ai fost vreodat pe la Consiliul

de Rzboi? Tu tii ce va s zic Codul justiiei militare...

~ tiu dom' locotenent c'am învat la tiurie. Dar eu i
cu dom' plutonier Gârnea i cu dom' plutonier Cebuc
ne-am gândit de mult s v spunem i dumneavoastr.
Ins nici unuia nu-i venia curajul. înc dom' plutonier

Gârnea zicea: Bietu dom' locotenent, trebuie s-i spu-

nem i dumnealui, c prea se prjete cu crile alea...

Eu zic s-i dm pe Niculina lui Serghie Blan, ci e ca

bradul i e i cucoan... c^ e de alt neam... i când s'o

nimeri s se întoarc Serghe s-1 ducem la Mriuca... asta

e vduv... C dumneavoastr dom' locotenent ai mer-
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ge totdeauna cu unul din noi... care i când vrei, c
noi tim seama...

— Bine bei... Acum am aflat ce vream s aflu- De
mult bnuiam eu, d'aia tot dam târcoale pe-aici... E...

mâine s tii c v fac formele...

— Mai bine hai cu mine dom' locotenent, c n'o s
fie nimic nici noaptea asta... i dac v temei, dau eu

o fug acum într'un suflet i v aduc calul... Când ai

auzi focurile într'un sfert de or suntei înapoi...

— Mai bine uite ce zic eu: d o fug înapoi i r-
mâi acolo... i s nu te miti din post c pun plantoa-

nele s trag... Haid... la post fuga mar!...

i o luai înainte hotrît, spre post fr s bag| de

seam c Marinescu nici nu începuse s execute ordinul.

Venea la câiva pai în urma mea i-l simeam înain-

tând în sil.

— Vas' zic d'atia îmi fac scumpii mei gradai, în

timpul nopei... când toat lumea trebue s încreme-

neasc la datorie...

— Pi care-i de serviciu rmâne dom' locotenent...

Iar Gârnea i Cebuc, când se duc, se duc clare... Nu-
mai eu, ca magazioner, m'am gândit c ce s mai iau

gloaba cu mine...

— Bine, bine, las' c vorbim noi... La Niculina lui

Serghe Blan... iar când vine brbatu-su la Mriuca
vduva... Va s' zic necinstii femeile mritate, în lipsa

brbailor...

— Nu domnu locotenent, la naa-Niculina v'am duce
pe dumneavoastr... c e de neam de târgovei... Eum întâlnesc cu o fat i domnu' plutonier Gârned tot

cu o fat... iar domn' plutonier Cebuc are pe-a dumnealui,
s'a luat dup dânsul din târg, cum tii. întâi se mutase
la Tohatin i venea uneori ea clare pân pe-aci prin

împrejurimi... Dar de când am descoperit ctunul sta,
am i fcut înelegerea...

— i va s' zic vrei, s m potrivii pe mine cu fe-

rocea mritat, ca pe urm .s operai linitii... S m
avei la mân, cum s'ar zice. Bravo, detepi bei, las
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c... v potrivesc i eu... S vedei, la ce mai Nicu-

lin o s v trimet... Hm... naa NicuUna... zi e înciis-

creal în regul?...

— S trii dom' locotenent, îi zicem aa, c nu face

s-i zicem pe nume... ca Ia orice ranc... Dar dac vrei

dumneavoastr la Mriuca, v ducem i la Mriuca, de,

c e cumnat cu Niculina i e vduva. Da nu prea face

de dumneavoastr... Pe la Mriuca am trecut toi... Da...

naa-Niculina nici n'a vrut s se uite la dom' plotonier

Gârnea... A zis c ea nu st de vorb cu nite sol-

doi i nite... vagmitri... aa-i zice ea lui dom' plotonier

Gârnea... cum ar fi pe rusete. Da se chiam c cu un
ofier i-ar place s stea de vorb... Da e chipee dom'
locotenent i e de neam bun... e cam de mirare cum
a venit i cum se 'mpac ea pe-aci... Zu, c face de
dumneavoastr...
— Te rog... te rog... restul o s mi-1 spui la post...

dup întrebrile pe care i le voi face...

Dar de ce simea c mi se moaie pasul, i glasul nu
mai mi-e tot aa de energic ca la început, lucru de

care eu însumi abia îmi dam seama, de aceea Marinescu

desvolta mai cu pasiune amnuntele pe care le înira.

— ...e tot ca dumneavoastr de înalt... i aa negri-

cioas... i subire la pântec i calc la fel ca brbaii...

umbl cu pantofi ca cucoanele... se poart ca la ora...

Pe brbatu-su nu l'am vzut niciodat... E plecat di-

nainte de a veni noi aci, ne-a spus dânsa... da' de
geaba s'a tot înfipt domn' plotonier pe-acolo... nu prea

pare s tie de fric... Acum dom' plotonier Gârnea s'a

încurcat cu una tot semea i cu pantofi... i mai tâ-

nr ca naa-Niculina... dar nu face preul ei... i e

de neam de-aci... Las' dom' locotenent... tim noi ce

v dm... tim noi care-i datoria noastr... înc dom'
plotonier Gârnea i-a i spus: - Am s-i aduc pe loco-

tenentul nostru... S vedem atunci ce-ai s zici?... De,

a rspuns, da dac nul e frumos s nu-1 aduci...

— Ce tot spui Ia minciuni pe-aici! îi strigai cu pre-

fcut indignare, pentru c sângele rai se încropise cu
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loluf i parc se incleiase, paralizându-mi micrile. Crezi

c în felul sta. ai s m faci s dau îndrt?... Mâine

trimet raportul, cum s'o lumina de ziua...

Caporalul Marinescu se opri îns în loc i-i încru-

cia mâinile pe piept. A trebuit firete s m opresc

i eu.
"'— S n'am parte de ochii mei domnule locotenent,

<le ce mi-e mai scump! S orbesc pe loc, dac n'a rs-

puns aa... Uite s mergem la post i s chemai pe

<lom' plotonier Gârnea i s-1 descoasei fr ca eu s
zic o vorb... S-1 întrebai numai atâta: Gârnea, ce-a

zis nevasta lui Serghe Blan, când i-ai spus c ai s
m duci pe mine la dânsa?... Pi, stai s v spun tot

cum a urmat, dom' locotenent... i pe urm s ntrebai

i pe dom' plotonier Gârnea... i dac eu am minit
o iot, s trii dom' locotenent — îi desfcu el mâi-

nile în lturi — putei s-mi facei ce credei... ce vrei

dumneavoastr... Eu uite, plec capul i putei s-mi crai
la palme pân mâine diminea...

Pornii, dar fr strnicia dela început, i nici nu iz-

butii s ordon din nou caporalului Marinescu ca s nu
mai vorbeasc... In definitiv ce importan putea s aibe,

dac vorbea sau nu, când pasul meu o luase iari, ceva

mai încet, dar hotrît spre post...

— Apoi cum s fie? a rspuns Gârnea, c atunci

s'a nimerit s fim amândoi pe-acolo... E 'nalt aa i
neîpicios ca dumneata... Aa 'mi place, a rspuns ea...

Da musta are? ~ N'are musta c e de neam boc-

resc... da prul c numai inele negre... - S-1 aducei, s-l
aducei! a strigat ca atunci... — Are ochi tot ca ai du-

mitale de iui i e mldiu ca o fat mare...

— Zi tu crezi cu tot dinadinsul, c m încâni, haim dobitocule...? Vai de capul tu... Nefericit... neferi...

— Uit' dom' locotenent s^ chemai pe dom' ploto-

nier... Eu stau afar i dumneavoastr s vorbii cu el...

Nu sunt de fa, ca s zici c-i fac vre-un semn ori alt-

ceva... Da de-atuncea dumneaei, când d de vre-unul, ne
întreab: Când aducei pe domn' locotenent?...'
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— Haid... mar...
— S nu m mic din loc dom' locotenent... S( n'am

parte de ochii mei... De-o sptmân i mai bine de

când ne bate capul. întrebai pe dom' plotonier... Se face

c vine pe la Mriuca, ori pe la Catinca lui dom' plotonier

se duce chiar pe la a lui dom' plotonier Cebuc, ca s ne-

întrebe... chipurile în glum. — Când îl aducei? De ce nu
Tai adus?... S tii c dac nu-1 aducei mâine, glu-

mete câte odat, m duc eu la el, într'o bun dimi-

neaa i v spun c venii încoacea... S n'am parte de
ce mi-o fi mai scump, domnule locotenent... Apoi nu
îndrznim s-i spunem, îi rspundem... Nu avem destul

curaj... Poate Gârnea, c el i-e mai în voe... poate dum-
nealui de-o îndrzni, da noi... i dânsa de ce ne-aude

aa, c nu îndrznim s v spunem, de-aia îi strânge

buzele de necaz: — I'aa de stranic dumnealui?... i-auzi,

i-auzi, ce stranic ofier...

Bag de seam c pasul abia mi se mai desface, pe
când acum Marinescu a luat-o mai repejor i eu tre-

bue s m in dup dânsul. Dar el e grbit s ajungem
îndat la Gârnea...
— Barim de când n'am avut de lucru i i-am spus c

sprâncenele vi se îmbin ca din condei, a înebunit de-

abinelea... nu e sear s nu dm de dânsa...

— Marinescule, cum îi permii s mergi înaintea

mea...

Marinescu rmâne un pas în urm, dar se vede bine

c abia se mai ine pe loc de nerbdare. Iar gura lui

merge înainte...

— Iaca, alalteria ailalt, s nu mai fac un pas, dom-
nule locotenent, dac nu m'a întrebat: — Domnul loco-

tenent al vostru, nu fuge cumva seara, pe undeva, pe la

Tohatin?...

M'am oprit. Adic pasul mi s'a oprit. Nu mai poale

înainta. Iar inima mi-a luat-o cu adevrat în buestru.

Din nepotrivirea asta, simt c respiraia mi se înbue,
ca la un apucat de astm. Toate scenele scandaloase din
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Biblie i din Istorie îmi dnuesc dinainte. Marinescu se

zbate în loc ca un cal neastâmprat între stnoage...

— S ne grbim dom' locotenent, îi permite el s
opinieze. Pân ajungem la dom' plotonier Gârnea, pân-1
sculm din somn, pân una, pân alta, trece buntate

de noapte...

Nu rspund. In ochii mei Niculina lui Serghe Blan,

s'a înlat dreapt i poruncitoare. N'am vzut-o nicio-

dat, dar nu putea fi decât aa, cum sta dinainte-mi.

Iar mai târziu, când am cunoscut-o, nu-mi amintesc s-mi
fi prut altfel, decât aa cum, o vedeani acuma...

— Sau s dau eu o goan i s v aduc calul dom'

locotenent, izbutete din nou s articuleze Marinescu, in-

timidat de tcerea mea... Intr'un suflet sunt înapoi...

— Fuga mar! rcnesc deodat, scos din srite, i'n

toat cariera mea de ofier, nu tiu dac am mai v-
zut vre-o dat, o execuie atât de prompt, de elegant,

mai plin de inim i de energie.

Când am revenit din aceast expediie nocturn dom-
neau la o lalt în mine o mare senzaie de uurare i
un profund simimânt de desgust. Cum nu se anulau re-

ciproc aceste dou stri sufleteti i cum puteau s
subsiste alturi era pentru mine o mare minune. Ori

cât a fi vrut s-mi las firea în voia doar a uneia din

cele dou sentimente, cellalt se juxtapunea îndat. i
nu mai izbuteam s m îneleg pe mine însumi, pe

care m apuc o dreapt i adânc indignare. Ce dracu'

mai vream?
Veneam înc în cAntatul cucoilor de noapte, la pas;

caporalul, i el clare, mergea alturi i atepta, lingui-

tor, cu ochii piezii i cu gura lsat într'un col, efu-

ziunile melc de satisfacie. Dar atepta zadarnic. i nu-i

era prea greu s ghiceasc dece m îndrtniceam în

tcere. De bun seam c în gândul lui blestema oltenete

pe Niculina Blan. Dei mie mi se prea c-i surprind în

ochii un firicel nestatornic de amor propriu satisfcut:
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naa Niculina rezistase i domnului locotenjent. £1 era a-

cum tafeta acestei nouti, care avea s întind buzele

lui Gârneaâ pân la urechi.

Dar pe semne c Marinescu, ca orice subaltern, are

darul de a descâlci gândurile celui de deasupra lui. Pen-

tru c se grbi s rup singur tcerea rcoroas a

dimineii.

— A naibilor muiere, s trii dom' locotenent... Dar
eu ZIC c stea's farasfastâcuri d'ale ei. i la urm tot...

Pentru c s vedei dumneavoastr... pe Gârnea nici

nu l'a primit vre-o dat înuntru, pe când dumneavoastr
iac, ai rmas cu ea peste trei ceasuri încheiate în-
untru... Pe semne c'ai luat-o mai pe boerete... c
dac'o luai de-adreptul pe rnete, eu zic c era mai

bine... Dac e ea cucoan, cum de-a luat tocmai pe

Serghe Blan, i cum de se mulumete s stea mai mult

singur... într'un ctuna.
Intr'adevr^^ sttusem Irei ceasuri încheiate în odae,

singur cu Niculina, cea cu micri erpuite i piezie...

Când am ajuns la poart-i, casa toat era în întimeric,

afar de fereastra încperei în care m'a primit. Eu am
ateptat în uli i Marinescu a urcat scria din curte

ca s bat în u. A vorbit cu ea prin deschiztura

uei.

— Poftii, domnule locotenent...

Am intrat la lumin i ea a închis îndat dup mine
ua, hi nasul lui Marinescu... Ne-am examinat reciproc,

înaintea mea era cu adevrat o oranc înalt i brun
cu trsturi ferme, cu ochii puternici i mari. Pieptn-
tura neagr, lucioas i lins se împletea într'un coc

mare la ceaf. Rochia cenuie închis, îi ajungea pân
la pulpe, iar picioarele i-erau goale în pantofi cu toc

sltat.

Când sfâri de examinat, operaie pe care tiu s'o pre-

lungeasc, pstrând tot timpul un zâmbet voios, m
invit cu o satisfacie pe care nu cut s'o ascund.
~ Poftii, edei!... Am auzit ca suntei stranic o-

fier...
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Odaia era dichisit cu gust i dovedea stpâni cuprini.

Pretele dela rsrit era un adevrat paraclis, cu can-

del i icoane de argint, pzit între perdelele de bo-

rangic, alb, curat, ca între dou^ aripi de înger. Dulap cu

oglind, scaune de nuc sculptat, spltor de lemn cu

scrin, divan larg încrcat de placate pufoase i perini,

covoare pe prei cu ploti i ulcioare încondeiate ma-
estru ca în încperea unui colecionai* de lucruri româ-
neti. Un covor de rar frumusee, acoperea întreg p-
retele din fund. In mijlocul lui, la loc de onoare, dede-

suptul paraclisului, era portretul în negru al arului A-

lexandru al Il-lea, pe care locatarii îl mai pstrau de si-

gur din btrâni, de dragul ramei puin cam jupuite, dar

cu multe înflorituri. Un col, întreg era ocupat de un cuptor

enorm, de lângi care o ferestruic mai mic de dou palme
ptrate i mat, dând în încperi alturate, m privea

struitor i suspect.

De la început ferestruica aceasta îmi stric toat dis-

poziia, ca i colul acela cu cuptorul primitiv, care con-

trasta atât de violent cu restul gtit i plcut al odii.

Pe când ferestrele ce dau afar aveau perdele de pân2î
alb cu dungi rocate, ca nite prosoape cochet încre-

ite i strânse mai jos de mijloc, transparente de trestie

i chiar brise-bise-e, ferestruica de lâng sob n'avea nici

o perdelu. Intr'un rând mi se pru c clipete. M'apro-

piai de ea i bgai de seam c nu era mat cum lampa
înalt cu abat-joar de amici colorat de pe masa din

mijloc m fcuse s cred. Dimpotriv era netears de
mult, i avea perdelue, dar de partea cealalt.

Nu erau strânse la mijloc ca perdelele celelalte, ci c-
zute, lsân^' ^^ ^'Tpuiasc printre ele o dâr de întuneric

profund.

Poate am nurs prea repede dinlr'un început; dar

«lesigur nu putu.sem lua o cale mai ocolit, ea refu-

zând cu încpânare s-mi dea vre-o desluire asupra

originei i rostului ei în aceast netiut vgun. îmi
rspundea în doi peri l avea chief de ag, un fel do
ag ironic i provocatoare, care m asmui. Încât lsai
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tonul i pusei mâna în joc. Iar ea-mi primi gesturile

cu chicotiri de surpri^' i dibace fereli. Când v'kzu c mi
s'a tiat avântul, lu ea iniiativa. Cu toate nebuniile

Niculinei, fereastra aceea bizar îmi atrase de mai multe

ori privirile ca un magnet. Avânturile se opreau exact

la câteva clipe de momentul culminant. Fr s vrea

ochii-i cdeau pe ferestruica cenuie-lptoas, ca un ochi

acoperit de albea i cu dâr neagr la mijloc. Atunci

frenezia ei schimba brusc de sens, devenind de-odat
o defensiv desperat. Se apra ca o fecioar atacat

pe neateptate. i pentru c er voinic tia s reziste.

Pentru ca pe urma, când turbarea mea cdea înfrânt

într'o adevrat prostaie, Niculina s se preschimbe,

ca prin farmec într'o cochet galnic i întreprinz-

toare.

Jocul acesta putu de bun seam s dureze trei cea-

suri întregi, i mai bine, dar în cuprinsul celui de al pa-

trulea, pornii hotrît pe u, cu toat uimirea ei i cu

toate ca aceast uimire îmi pru cu totul neprevzut.
Zadarnice fur totui protestrile i fgduinele glasu-

lui i micrilor ei. Zadarnice, alunecrile erpuitoare i
apsate pe lâng pieptul i pe sub braul meu întins

ferm spre mânerul uei. Apsai i eii în sli i de

aci în curte. i noaptea m primi cu clipirea miilor de

ochi i cu suflul larg i rcoros, din infernul din care

ieeam la suprafa;. Detuntura uei, pe care Niculina o

trânti în urm-mi cu indignare, nu m întoarse; nu m
fcu decât s zâmbesc. Dar zgomotul scârâitor al por-

tei, care-mi ddu drumul în uli, m opri s revd — i
s m clatin ameit de viziune — toate minunile pe care

vzu-mi i pipitu-mi le furase într'un timp care mi se

pru atât de scurt, acelui trup de hooaic-
ovii. Totui îmi ddeam perfect seama c a bate din

nou în ua, care se închisese atât de zgomotos pe ur-

m-mi, însemna înfrângere total i sângeroas umi-

lin. Cleai hotrît prin praful i glodul uscat, cu urme a-

dânci de roate, al hudiei. Patru case, — parc pustii,

cu largi ogr'zi, — mai la deal, gseam pe Marinescu.
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El îmi priiisc glasul, pe care-1 pstram dinadins sco-

borît, printre trilurile de plcere pe care un râs feme-

nin le arunca la intervale repezi în întunericul dens.

— Ordonai domn' locotenent... Poftii...

Invându-m cu întunericul îl descoperii într'o rân, re-

zemându-se într'un cot. Lâng el, pe prisp înltu a

casei rneti înc o form omeneasc se desprinse din

întunerec, înlându-se asemenea într'o mân.
— Vin'o încoace...

Dar Marinescu nu se urni. 11 auzii numai:
— S plecm de acum domnule locotenent? E prea

de vreme... Poftii i pe-aici...

Apoi fcând o brusc micare:
— Mriuca! Mriuca! F n'auzi... Trezele-te c'a ve-

nit dom' locotenent... Poftii i-aci dom' locotenent...

înaintai. Umbra de lâng Marinescu îi ls capul î
jos, apoi când fusei aproape îmi arunc ferit doi ochi

mari i vinovai. Dincolo de latul prispei, pe chiar pra-

gul tindei, o cmae desfcut vag la gât, susinând un
cap ciufulit i somnoros, se ridicase pe-un maldr de

aternuturi, întinse pe jos.

— Deteapt-te f, c'a venit dom' locotenent! rsun
iar, energic, dar strâns bine, ca s nu ajung mai de-

parte, vocea caporalului.

Dou brae albe i dolofane se întinser lung într'o

parte i într'alta, eind din largile mâneci, pe care, în

zaritea noapei calde, se desemnau nelmurit altiele.

Apoi capul zburlit se rsfrânse spre spate, lrgind deschi-

ztura cmei i împingând în ea cele dou curbe si-

metrice, care porneau adâncindu-se s încunjure sânii...

Braele dolofane sprijinir la ceaf capul, descoperindu-se

pânli 'n subiorile i)roase. Apoi mâinile se desprinser
i pumnii strâni se învârtir nervoi în gvanele o-

chilor.

— Unde e? rzbtu dulceag de sub faa acoperit,

vocea molatec...

Apoi ca i cum s'ar fi trezit deodat de-a binelea,
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înainte ca s rspund Marinescu ,glasul îi tresri b-
nuitor i hotrit:
— Unde a fost? Dac a fost la Niculina s nu vie...

Era s-i rspund: — „Ba la Niculina am fost. dar

poi s n'ai nici o grij..., îns Marinescu îmi lu îna-

inte :

— Ce tot Niculina, trncneti, f... domnul locotenent,

n'auzi, acum a sosit clare... Uite calu' la poart.

Mriuca îi liber ochii de sub pumni i când m vzu
atât de aproape, smulse aternut de sub dânsa i se

înveli în el cu pudoare, iar glasul ei protest din nou,

tot la persoana a treia:

— Dac a fost la Niculina, nu vreau... Mi-e cumnat...
Ce dracu? Nu suntem câini...

— Ce, eti zmintit f nroado ... Ce tot îi trnc-
neti cu Niculina... Detcapt-te bine...

Pe urm, caporalul Marinescu, care se ridicase i m
întâmpin ca un gospodar bucuros de oaspei, îmi ex-

plic de ce Mriuca i-a aternut pe jos:

— Are i pat bun i odaie bun, domn' locotenent,

dar o s v fie prea cald... e o bunghineal noaptea

a.sta...

Apoi zmulgând de jos cu o zmucitur sigur, fptura
femeiasc, de la care nu distingeam decât aceiai ochi

privind piezi i ruinat, dar atent, de lâng dânsul, îi

strig

:

-- D-te f i tu, mai încolo... Ce tot zgâeti ochii Ia

dumnealor. C eti fat mare. nu i-e ruine...

Ei se ddur ceva mai departe, tot pe prisp, iar eum lsai într'un genunchi, lâng Mriuca vduva, care-i

tot ascundea faa, descoperind numai câte-un ochi, prin

despictura preului ce i-1 aruncase în cap.

~ Nu-i fie team Mriuca, grii zugrumat, întinzând

mâna tremurtoare, în cuptorul de plceri de sub aternu-
turile aspre...

— Jur c n'ai fost la Niculina... se apr ea ho-

trît.
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§i pentru întâia oar în viaa mea, fusei nevoit s de-

viu sperjur.

Coborînd spre Nistru agale, îmi dam seama c pro-

priu zis nu era chiar o abatere dela datorie, aventura

dela care m reîntorceam cu Marinescu. Distana era

prea mic dela ctunul pe care-1 descoperiser oamenii

mei i care nu figura pe harta statului major. De altfel,

în Basarabia gseti une-ori, unde nu te gândeti, câ-

le-va ogrzi strânse împreun, prea puine i prea izo-

late de alte aezminte omeneti ,ca s poi da locului

vre-una din denumirile consacrate.

Aa c nu tocmai acest lucru, era ceia ce m nedu-

mirea pe mine mai mult în aceste clipe, când ziua se în-

gâna înc cu noaptea. Dar m minuna mult faptul, c
vrând s-mi reconstitui timpul petrecut acolo nu izbu-

team s alctuesc în memorie chipul Mriuci-vduva.
Statura i-o vedeam, micrile i le resimeam, dar figura

ei era neprecis, ba chiar cu totul nebuloas. Propriu zis

nici nu ne vzuserm Poate ea pe mine, dac se bucura

mmva de ochi mai ptrunztori decât ai mei. Dar slav
Domnului! tiu c am o vedere...

Biata Mriuca, semi-întunericul care domnise asupr-ne
lot timpul m împiedecase s vd pe cine iubisem în

noaptea asta. In schimb boiul alb al Niculinei era în-

fipt ca un .stâlp de jar în creerul meu. Ori cât balsamul
u.^urtor pe care-1 vrsase asupr-mi cu adevrat ri-

sip Mriuca, ar fi putut s-mi ajung mult vreme;
mândria înfrânt era mai puternic de cât orice nebu-
nie senzual ca imaginea Niculinei s nu-mi revin
în mintf înclnl?» •<• rn desfceam dintre braele primi-

toare.

M gândeam numai dac plecarea mea dârz nu Ire-

zi.se i'n ca tot aceiai stare de suflet. i o vie curiozitate,

Îmi da imbold s doresc cât mai grabnic apropirea

nopei.

Revenii în mai multe rânduri i lucrurile se petre-
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cur întocmai. Ochiul de albea al ferestrei celei mici m
privi necontenit, cu ostilitate i plecai din ce în ce mai
îndârjit, ca s-mi potolesc btile inimei la pieptul pri-

mitor, moale ca dou maldre de cârpe i destul de des-

voltat al Mriuci-vduva, pe care în cele din urm pu-

tui s'o vd odat i înuntru la lumina lmpii.

Mai târziu îmi rrii escapadele, iar dela un timp în-

cetai vizitele sterile la Niculina, or cât m ardea amintirea

lunecoaselor ei mldieri. Neisbânda i necazul sufletesc

le potolii iar în cri i cum revolta sângelui aveam acum
unde s'o astâmpr, Sfânta Biblie, crile de Istorie i de

Mitologie, nu-mi mai fcur nici o impresie, ba chiar m
plictisir. Toat vlaga lor, toat puterea lor de aprin

dere i de convingere se scurse ca ori ce vlag; ome-
neasc în spasmurile identice i mecanice, crora m l-
sam cu regularitate bi ori chiar tri-sptmânal, în în-

lnuirea de dulce toropeal i de delicioas dobitocie

a membrelor, ce abia se estompau în negur, ale unei a-

nalfabete rurale. Toate femeile celebre ale vastei drame
omeneti se reduser la elascitatea de somier lsat
a pântecului blond, pe care Mriuca mi-1 punea cu a-

tâta desinvoltur la dispoziie, la plcuta albea de
puf, în noapte, a sânilor ei, care, apsai fr îndoiali de

îndelungat vreme încetaser s mai opue orice rezisten.

Binecuvântam pe Mriuca, pe biata vduv stean, care

cu atât de puin m zmulsese din încetarea de foc, a

crilor, dttoare de insomnii haine, de ambiii nes-
buite i aâtoare la pcat.

Revenind într'o diminea dela ea, în pasul agale al lui

Pafnute, descoperii în calea mea floarea de lumin a ste-

lei dimineei. Ea urca nesimit spre bolt, parc suflat
din urm de marea respiraie a revrsatului de zori. In

nopile urmtoare ,ea se ivi i mai din timpul nopii la în-

tâlnire i obinuii s plec din ce în ce mai de vreme din

aternutul cald i muced, întins pe podea pentru a ei
cât mai la timp în calea acestei fecioare, pe care însfâr-

it mi-o da împria rsritului.
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Din mijlocul alaiului de constelaii, care atunci mi-era

indescifrabil, ea-mi stârni desigur curiozitatea fr nume
a misterului fecioriei ei divine. Pictur cu pictur, curio-

zitatea asta îmi desmori sufletul ,ca un elixir miracu-

los, spre un amor cu totul nou i neateptat. O sete

de pur i ideal era acest amor, de necunoscut i de ne-

mrginire. In ce carte nou de semne, trebuia s-mi în-

trevd pe noua aleas?...

In dimineaa aceia nu trsei nici un somn zdi'avn, ca

de obicei, ci deschisei prima carte de matematic, la care

.se întinse întâi mâna mea.

Fcusem încercrile trebuincioase, pentru a-mi împca
contiina de ofier. Inchipuii alarme subite i pornii cu

Gârnea în galop znatec ca s ajungem la post. In i
mai puin de zece minute eram acolo. El tia o crruie
foarte dreapt, în pmântul sta bogat în vegetaie i col-

nice i cu drumuri nestatornice. Alte ori, reîntorcându-ne

din ctunul fr nume i fr loc pe hart, o luarm pie-

zi, în dreapta ori stânga i puturm s ne dm seama
cum patrulele îndeplinesc consemnul la ore cu totul mati-

nale, atât de grele de controlat. Stimularm astfel zelul

soldailor. Iar când avuserm norocul s strângem în

pieptul cailor, un fel de ceretor nocturn, cu rspunsuri
suspecte, de .sub zdrenele cruia scoaserm revelaii in-

teresante pentru justiia militar i sigurana stalului, mi-

cile mele abateri dela post i oarecum dela datorie, îmi
aprurâ nu numai scuzabile, dar chiar necesare i obli-

gatorii. Abia atunci îmi ddui scama c misteriosul c-
tun din spatele sectorului, intra deadreptul în oblduirea
i rspunderea mea, cu atât mai mult cu cât scpase
pân i ochiului scormonitor al Serviciului Geografic. Ast-

fel vizitele mele la Mriuca devcnir de interes militar,

lrgindu-mi dela sine consemnul. Ele, cu toat oj)inia con-
trarie i foarte struitoare a lui Gârnea i Cebuc, în-

cepur a fi menionate în rapoartele mele i felicitrile
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comandanilor nu intârzâiard s-mi mguleasc spiritul m-
vesligalor, de care dam dovad.

Intr'o noapte, dinaintea pasului agale al cailor notri
urcând colnicul spre ctun, o umbr înalt se desprinse

de sub pletele unei slcii i doi ochi cu fosforescene de

pisic se mistuir în întunerec Auzirm un râs uurel
i îmbietor, care se topi de-asemeni odat cu micarea
unui vestmânt femeesc.

— M iau dup dânsa? Eu cred c e naa NicuUna,

opti Gârnca, îmboldindu-i calul.

Dar îi apucai repede hurile i-I oprii scurt. i eu

bimisem c era Niculina. Dar tocmai pentru aceea: îna-

inte, la Mriucaî Gâmea încuviin cu larg semn de

surprindere i cu lumin de admiraie în ochi. Tactica

mea îl intrig. Când caii pornir, râsul uor rsun ia-

ri, dar fu ca i când nici nu l-am fi auzit i cotirm
pe hudi,^ spre Mriuca, la pas, nepstori.

I.a raita urmtoare — i desigur c'n rstimp, Nicu-

lina ne inuse calea în fiecare noapte — ea nu se înde-

prt, pân când caii nu fur lâng dânsa. Se inea dreapt,

dei aveam aerul c vrem s trecem i ni se pare în-

drzne c nu ne face loc. Ea râdea într'o doar i a-

puc voinicete dârlogul lui Pafnute.

— Ce doreti? îi strigai rguit...

Dar ea izbucni lîn râs sonor i se mistui dup un plop.

îndrumai cu genunchii pe Pafnute într'acolo. Ea râse

iar i se mai deprta înc...

— Oprete-te! îi uerai.

Iar ea râdea uurel, srea ca o cpri fermecat,

oprîndu-se din loc în loc s vad dac'o urmez, apoi por-

nea mai departe chicotind înbuit i fgduitor.

Când ddurm în hudi, în dreptul casei lui Serghe

Blan, fu rândul meu s râd, cu rutate; întorsei brusc

calul i-i ddui pinteni de trap voios spre Mriuca. O
clip m'ntorsei numai s vd silueta cenuie a pc-
litei, dreapt ca un stâlp în cadrul portei: lumina stra-

nie a ochilor ei întunecai m ajunse pân aci i ea nu
putea s fie atât de tare decât desigur aprins de ciud,
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ori de ui* i de rzbunare. Dai* eu — cunosctor vechi

— tiam în ce pot s se prefac toate acestea.

Irai alctuiam sufletul de flacr al Niculinei in zilele

i nopile când rmâneam la post. Exerciiile de alge-

br i somiera lptoas a corpului Mriuci în noapte,

îmi dau tot sângele rece s intru nepstor i sigur de

mine în lupt cu focul. Pe când Niculina nu avea de unde

s afle puterea de balsam rcoritor a unei tiine ab-

stracte. Totui, seara, înainte de a-mi qdea ploapele,

întinzându-m molatec în aternut, cei doi ochi de p-
cur ardeau ca dou candele, ori unde-mi întorceam pri-

virile i din întunericul cmruei de scânduri uera uor
un râs ademenitor.

M ateptam, revenind mai apoi în ctunul fr nume,
ca silueta nocturn a Niculfnei s nu-mi mai tae calea,

dup întâmplarea din urm. Plecam cu acest gând i mi
se prea atât de firesc, încât stpân pe senintatea su-

fletului meu, credeam c plutesc deasupra lui Pafnute,

strategul, care acum învase bine i acest drum, i m
(lucea cu mers sigur i linilit. Cu un gât mai în lu-m,
calul însoitorului înainta i el plecându-i capul voios,

lsându-se dus de înelepciunea patrupedului mai matur,

ca un tovar mai tânr, care acum pornete la prima
aventur.

Cu cât ne apropiam de micul ctun, cu atât îns
simeam în sufletul meu scurmând straturile linitei, de-

getul unui fior. i cu toate c m scuturam pentru a a-

lunga aceast dispoziie nevoit, totui ochii cutau pe
furi colnicul pe care aveam s urcm i unde câiva
plopi drepi i câteva slcii pletoase ascundeau intrarea

acestei netiute aezri omeneti. Privind într'acolo îi

dai mai bine seama de ce ctunelul fr nume nu figura

pe nici o hart: pentru c un val încovoiat lin, aproape
nesimit de pmânt tapisai cu dumbrvi îl ferea de orice

raz llurahiic. Când urcai pe colnicul uor i se prea
i' ai s dai de un platou, pentru c din partea de unde
veneai puteai zri plopii pretelui din fund. Abia sus pe
mama rotund i agale îi dai seama c platoul e sco-
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bit i c'n fundul cldrei de lut înverzit, desprite
printr'o hudi' în form de bumerang, abia se ridic
dela pmânt cele vre-o douzeci — poate i mai pu-

ine — csue de hum vruit. Doar casa ceva mai r-
srit a Niculinei, pe-o parte i alte dou pe partea cea-

lalt ocupau latura cea scurt a bumerangului. Aci sco-

bitura era puin mai ridicat i era de mirare cum aco-

periul casei lui Blan nu se putea vedea din afar de
colnicul rotund i ocrotitor. Coliba Mriuci, era cam la

mijlocul laturei celei lungi, carej se înfigea adânc sub pereii

depresiunei, aa c intrarea i eirea din ctun era cu

putin doar la cotul brumerangului pe unde veneam no,'

i toat lumea, ori peste hotarele din afar ale ogr-
zii lui Blan, pe unde bttura era lin i uor aple-

cat.

Fcând aceste consideraii topografice, credeam c am
s potolesc unghia scormonitoare a curiozitii nelinitite,

care cretea în mine cu cât ne apropiam de cotul bu-

merangului : m va mai atepta i acuma acolo, sub pletele

ultimei slcii femeia neînvins i chinuitoare ca un drac?

Ochii mei împunser cu nerbdare întunericul, spre

piciorul slciei cu ramurile vrsate: la început avusei

o tresrire de desndejde pentru c nu distingeam ni-

mic mictor acolo, dar îndat apoi o revrsare de mare
satisfacie m umplu. Niculina era una cu trupul zgron-

uros al copacului Sttea lipit de salcie cu o ramur
lung în mân i când fusei aproape plec ochii în

jos, începând s zmulg frunzele lunguec una dup
alta. Ochii nu se mai ridicar spre mine ademenitor i
nici râsul uurel nu mai uer. Am lsat pe Marinescu
s treac înainte, iar eu am desclecat lâng ea. Dar
când am fost alturi, s'a zmucit suprat i a pornit î

am urmrit-o, cu calul de dârlog^ Se inea necontenit

înainte, lsând fr rspuns întrebrile mele. Când am a-

juns la casa lui Serghie Blan, ea sa dat în dosul

portiei pe care a închis-o, spunându-mi ca unui necu-

noscut :

— Ce doreti dumneata?
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Dei acele ambiiei m înepau frâ potol, lotui nu
m'am aruncat pe cal i n'am dat trap îndârjit, cu toate

c o toan de gând îmi da sfat s fac din nou astfel.

Ci i-am rspuns posna:
— M rog, aici st domnul Serghie Blan?
— Da, aici st, îmi rspunse ea, parc plin de ru-

tate. i e plecat de dou sptmâni, adug de astdat,
cltinând capul parc în semn de mustrare...

— Lipsete de dou sptmâni? m minunai eu glu-

me...

— De dou sptmâni, întri ea, inând cu o mân
poarta i cu privirile pierdute prin ostree.

— Da pe Niculina, soia lui o cunoatei?, o întrebai

râzând. Una înalt i cu prul ca noaptea... i cu ochii

negri ca pcura... de te ard tot ca pcura...
— O cunosc, îmi rspunse ea, e o proast i o rea,

c'n lipsa lui brbatu-su st pe la ostree i pe la pâr-

leazuri de vorb cu striinii...

-- Pi dac brbatu-su st cu ea numai câte trei

zile, i pleac pe câte-o lun... Nu se prea prpdete
nici el cu firea de dânsa...

— Ba asta nu s'a întâmplat niciodat s stea nu-

mai trei zile, uer ea, scuturându-i capul cu mândrie.
C la întoarcere nu ar mai gsi-o...

Nu tiu, mi s'a prut sau Niculina i-a mucat bu-

zele i ochii i s'au micat în chip ciudat. Dar nu price-

peam de ce. A râs apoi cu stângace cochetirie i a schim-
bat repede vorba:

— Ce dorii dumneavoastr?
— S deschidei poarta...

— Dar dumneata n'ai mân? i chicotind de-odat se

mistui In fundul curei.

Mi-am oprit calul lâng scria, care da în pridvorul

deschis. Eram încurcat cu Pafnute. înainte, când m a-

bâteam pe-aci, îl lsam în seama însoitorului, care se

întâmpla. Acum priveam neholrît spre numeroasele a-

careluri ale ogrzei acesteia, grajd, staul, magazie, co-

tee, cotinee, dintre care niciunul nu-mi da impresia s
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fie ocupat de titularii respectivi. Eram gata s strig

pe Niculina ca s-i cer prerea, când fusei uor apuca<

de mân: Niculina era lâng mine, i m privea zâm-
bîfoare.

M lsai dus de dânsa: strbturm ograda în fun-

dul creia ea deschise o porti de scânduri. Intrarm
într'un fel de grdin ptrat, cu urme de rzpare in-

vadate de ierburi mari, într'un col cu un nuc enorm,

rspândind prin frunziul înc neconrupt de nici o pat
galben, mirosul particular i dur al puternicei lui seve.

Prin ulucile dispuse orizontal, care o îngrdeau, Nicu-

lina mai gsi o porti. Eirm pe un fel de dâmb ce

se rotunjea atât de agale, c l'ai fi crezut câmp* des-

chis. Câiva nuci mai modeti îi ridicau ici, colo mogâi-

deele din fânea. Dar mai departe dâmbul se lsa repede

i râpânos spre lunca Nistrului. Lân^ un coborâ mai
potolit, bine ascuns de ochii celor din vale prin b-
lrii i prbuitm-i de argil, o salcie enorm lsa s-i

atârne atât de jos împletitura deas a crengilor, c în

jurul trunchiului ei scorburos se fcea ca im fel de
tunel.

Acolo m îndemn Niculina s-mi leg calul: avea des-

tul iarb de pscut sub vastul coviltir al slciei. i pe
crruia abrupt bine disimulat de tufe i mrcini-
uri, care fcea în jos, m sftui s cobor, ori de câte ori

îmi va spune c trebuie s-mi aduc calul aicea. Dar m
puse s jur c niciodat nu voi urca pe acolo i de

scoborît deasemeni nu voi scoborî pân ce nu voi avea în-

cuviinarea ei. De jos din vale, tind câmpul, puteam da
repede în urmele de drum — cci drumuri propriu zise

în prile acestea erau cu neputin de gsit — pe care

veneam i plecam de obicei din ctunul fr nume. In-

tr'adevr, în fund de tot se distingea fa sinuoas i
zugrumat din loc în loc a zvoaielor Nistrului: în înco-

lcitura bizar dela mijloc era postul meu. Ii lmurii a-

c^asta Niculinei i ea înclin din cap, cunosctoare.

Ii propusei sa-i inem de urât lui Pafnute sub miuu-



RUSOAICA 55

nata bolt de verdea. Dar ea refuz s stea atât de

departe de cas.
— Poate vine Serghie, îmi explic... Cum aud eu i

unde s-i spun c'am fost?...

Pornirm amândoi umr la umr; eu-i petrecut braul

pe dup ale i ea fcu acela lucru cu mine. O a-

propiai i-o srutai lung, pân la înbuire, strivindu-mi

pieptul în piatra pieptului ei. Dar ea izbuti s se des-

prind cu micri moi i prevenitoare, care contrastau a-

tât cu tria crnei ei, cu iueala cald^ a sângelui ce-i b-
4ea în gât, încât mi se prea c-1 aud i mai cu seam?
cu mldierile ei furie i dibace dinnainte, când îmi scpa
din cea mai strâns îmbriare, cu ondulri de arpe^

Acest început de cedare m îndârji, dar ea-mi opti a-

ezal s m potolesc i m trase dup ea de mân, pân'n
îngrditura grdinii ptrate. Ne oprirm sub nucul cu

miros ptrunztor.
— S rmânem aci, îmi opti eu. Dac el vine, eu

^ud {K)arta i când a intrat în cas, ptrund i eu dup
dânsul, de parc am venit din ograd... Iar dumneata o iei

binior la vale cu calul...

- Dar dac vine pe dincoace? o întrebai. i dac-i

d de veste cumva Pafnute, c sunt aci...

Ea-mi rspunde prompt, ca i când de mult ar fi cum-
pâDit lucrurile acestea

:

— Poi s n'ai nici o grij... numai s nu calci cu-

vântul meu... C'apoi e mare ...pozn... înelegi...

Mi se pru c'a vrut s spue altceva în loc de pozn.
Îi încrei chiar faa parc surprins dc-un gând subit

i neplcut, pe care nu-1 prevzuse. Dar repede se scu-

tur i se întinse ademenitor, cu braele în sus, râzând

uurel cu râsul ei de ispit. Sânii i se ridicaser i ei i
preau c se freac unul de altul, în întinderea lenee i
lasciv.

Dar aceste jurminte i reticene cu fereala ei de-acum
de a m duce în cas, cu grija de a-mi arta ascunz-
toare pentru Pafnute i drum de scoborît în grab, se

împreunar în minte-mi cu acel ciudat rspuns al ci de



56 GIB I. MIHESCU

adineauri, c rmsese de dou ssiptmâni fr brbat.

Atunci când plecase el? Cci tot pe-aproape acum dou
sptmâni, ea m primea la dânsa, pentru a m îne-

buni i a-mi rezista cu atâta înverunare Ia insistenele

mele deslnuite. Cât st brbatu-su la dânsa, când ve-

nea? Doar o noapte, dou... i-atunci de ce n'ar veni toc-

mai pe ocolite, pe din dos, cum ar avea drept un ora

care-i las atâta vreme o astfel de nevast singur?...

Mi se pare ca Niculina îi fcea socoteala greit, dar

nici prin gând nu-mi trecea s^-i stric cu astfel de contro-

verse dispoziia ei cu tjotul deosebit din aceast minu-

nat sear.

Cci acum Niculina cu mâinile împreunate deasupra

capului, cu braele goale de cderea mânecilor largi ale

capotului ei cenuiu, cu pieptul arcuit înainte se zbtea
pe loc ca într'un fel de dans ciudat, un dans al nemi-
crei, la care lua partea doar sticliul ochilor i râsul u-

urel. Un dans linitit i tcut, care-mi permitea s-1 înir

încântarea mea cu glas sczut i tremurat, cu braele în-

tinse i tremurtoare. Ea da îns îndrt pas cu pas în

aceiai poziie i ochii, râsul vi optit vroiau s-mi arate

cât de puin se sinchisete de trectoarele mele jur-
minte. Dar ochii aceia m fixau în noapte cu strluci-

rea lor neagr, i cum m trgeam în pas târît dup
dânii, ca un adormit, simii pofta-mi nprasnic i
de atâtea ori amgit, zbtându-se znatec ca o flacr
suflat de vânturi, într'un vârtej de desndejde i de r-
tcire.

Deodat Niculina vroind s scape micrei mele ce-

lei mai desperate, se ls în genunchi, necontenit cu bra-

ele întinse i împreunate deasupra capului, ca în exe-

cutarea unei figuri noui din acela dans ritual. Când
m prbuii asupr-i nu-mi fceam desigur nici o ilu-

zie c'o s'o prind; cunoteam doar bine dinainte cum c-
zutul în genunchi era unul din cele mai dibace figuri ale

ei de aprare. Dar dei a avut la îndemân frântura

de clipit ce-i trebuia ca s scape, — am vzut bine, per-

fect de bine acest lucru — Niculina în loc s se ridice cu
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un vâslit de umr iii lturi, cum i-era obiceiul, se întinse

jos cât era de lung i braele, se desfcur, ca s i se

împreune deasupra spinrei mele.

Atunci simii deodat aroma ptrunztoare a nucu-

lui i'n rostogolirile care urmar vzui stelele aprinzân-

du-se de svâcnirea lor fireasc, dar atât de puternic c
parc dnuiau ca pe fundul unei imense tamburine, pe

care o agita slbatec deasupra infinitului un titan îne-

bunit. Formele cu rezistene i flexibiliti de oel fin ale

Niculinei îmi ddur bucurii nemaicunoscute; în schimb,

îmbriarea mea îndelung o covâri de tot i o pres-

chimb dintr'o cprioar slbatec, într'o pisic nespus

de calm. Iar nucul era ameitor. M'ateptam ca pân
i Pafnute s srbtoreasc izbânda mea printr'un neche-

zat triumfal, din petera lui de ramuri plângtoare. Dar

Pafnute, care simea desigur cu mirosul lui fin, bucuria

mea nemrginit, era înainte de toate un cal discret,

menit unei cauze, pe care el o credea superioar i ca un

militar adevrat ce se simia, prefera s pstreze mue-
nia cea mai desvârit.
Cum stm tolnit în iarba deas, alturi de Niculina,

sub coviltirul cu fonet mtsos al coroanei nucului, mi

se prea c suntem amândoi într'o lectic, care se leagn
în spaii astrale. i numai la aceast imagine, într'o clip

de rgaz a patimei rpuse, mi se întoarse gândul la pre-

venirile Niculinei, la jm-mintele, pe care m puse s le

repet c n'am s scobor de cât cu îngduin, pe crarea
din mrciniuri, la ferestruica clipitoare din odaia unde
m primise pân acum, i care mi se pru c m fixeaz

de undeva din negur ca un ochi plin de albea. Iubi-

rea abia deslnuit dur înc mult i nici un pumnal
neateptat nu mi se înfipse în ale, rsrind din iarb ,i

ridicându-se rzbuntor deasupra jocului de plceri al

convulsiunilor noastre. i nici în seara urmtoare i
nici în toate serile care urmar cci de-acum încolo,

noapte cu noapte, venii s gust cu o lcomie fr de sea-

mn, minunea de arome a nucului patriarhal. Iar Niculina

îi arta de fiecare dat recunotin pentru îmbria-
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rea mea îndelungat i savanta prin chiote înbuite de
surpriz, prin avalane isterice de pasiune, prin tribu-

turi tacite de supimere oarb, prin durata excesiv a

despririlor matinale, prin timbrul tremurtor i stinvS

i înfricoat, cu care se înteresa de ceasul întâlnirei de

a doua zi.

încât devenisem nespus de curios s cunosc fîgm^a lui

Serghie Blan, de care, prin curioase asociaii de idei,

putusem s m tem în treact. Trei sptmâni dura a-

ceast nebunie istovitoare i'n tot acest timp vremea fu

frumoas. Primele frunze plite de galbenul morei se l-
sar pe spinrile noastre încordate, iar din când în când

câte-un fruct rmas, cdea pe-alturi cu bufnet sec de

ameninare. Dar nu ne psa de nimic.

Locotenentul lliad s'a abtut pe la mine, s-mi spun
nouti. El mi-este vecin la nord; a fost la ora, chemai
de Comandament, pentru felurite motive de serviciu. 11

primesc cu mare bucurie, cu pete proaspt de Nistru i
cu câteva sticle de vin înfundat. Privitor la pete, aflu

dela el c domnul colonel, e foarte suprat pe ofierii

i trupa de pe frontier. Unele sectoare, a declarat dom-
nul colonel, nu se îndeletnicesc decât cu prinsul petilor,

în loc cu al spionilor i al contrabanditilor care-i fac

de cap. Dar va face o inspecie inopinat — ha, ha, in-

specia inopinat a domnului colonel, cu care ne ame-
nin în van, de când suntem în Basarabia! i cei cari

vor fi prini c au întrebuinat grenadele i muniiunile

statului, pentru prinderea alilor i-a crapilor vor trage

grele consecine...

— E ce zici de cega asta, lliad... Aa, c e deasupra

oricrei ateptri? Dac domnul colonel m calc dimi-

neaa, pân la prânz îi fac rost de-atâtea, ca la plecare

s mai ia i cu el...

.— Suntei nite pescari ! ne-a categorisit domnul co-

lonel. Atât, nite pescari... Dar am s v refac eu mili-

tari...
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Dommil colonel Tti*aiiu e un personagiu foarte mi-

litros i ursuz. Nu-i place s fie contrazis i dac se

întâmpl s facem vre-un haz de vorbele i de severitatea

lui, nu mai încape îndoial^ ca aa ceva nu poate s se

petreac decât dup o repede privire spre u sau chiai-

o scrutare fugar a ferestrelor. Aici, dei ne simim Ia

zeci de verste de comandament, instinctiv, când glumâi

ni-i mai îndrznea, ochii ni se îndreapt spre orificiile

bine înfundate ale încperei. Dumnezeule, ce-ar fi dac
omul sta s'ai' ine de cuvânt de fiecare dat, când ne

amenin cu inspeciile...

Dar în afar de figura sumbr, a domnului colonel, cu

colul stâng al buzelor gata s se schimonoseasc într'o

fluturare de sarcasm, Uiad îmi mai aduce i imagini care-mi

trezesc în suflet deosebit interes.

Marusea se mlrit! A inut s întâlneasc pe Iliad

i s i-o spun expres. Nu i-a pomenit nimic de mine,

dar când Iliad a întrebat-o involuntar. „Dar Ragaiac

tie?", a dat din umeri animat de-mi zâmbet pe care el

nu se pricepea s mi-1 descifreze. Numai la urm i în

alt ordine de idei, 1-a întrebat foarte indiferent, dac
reîntorcându-se în sectorul lui, trece fatal i printr'al

meu...

— A, nu, — pot s m duc direct... îns dac dum-
neavoastr dorii, fac cu plcere un ocol...

— Vai de mine, n'am nici un motiv s doresc...

— Poate ca s-i fac... puin durere camaradului meu...

aii, cruzimea asta m va determina s trec neaprat pe

ia el..'.

— Crezi c i-ar trezi vre-un sentiment o aa noutate?

Iliad m îndemn s cred c i-a inut un întreg curs

psihologic asupra felului meu de a ti. Miezul plvrgelei
era evident acesta: c sub o aparen de mândr, de în-

cpânat indiferen, se a.scunde un suflet mldios i gro-

zav de susceptibil. Rezultatul a fost c la urm fata i-a

mrturisit c ea personal nu-i aa de grbit: prinii
precipit oarecum lucrurile. Dar ea va face s mearg
astfel încât s putem juca i noi la nunt. A auzit c la
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var, o s fim readui: tatl ei, respectabilul domn Ar-

cadie Nicolaevici Cuzmin e prieten bun cu colonelul.

— i pe cine ia m?
— Pe-un profesor... im profesor rus Vladimir Anti-

mov...

Marusea... Simt vag prin epiderm, amintirea cald
i parfumat a apropierei ei; obsesia parfumului ei .fa-

vorit, pe care nu tiu cum îl chiam, m'ar îmbta poate

i acum sub suflul acestei evocri, dac mirosul cert carem stpânete pân'n miezul creerului, al nucului cu sl-

batec arom nu l-ar preface în nimic. Biata Marusea, ea

n'a putut fi rusoaica visurilor mele cu toate c familia ei

a purces încoace din nu-mi mai amintesc ce inut de

cazaci. Ii mai lipsete ceva, nu tiu unde, la suflet, la

corp?... cine dracu' poate s spun... M gândesc un
moment s-i scriu c'am auzit veselul eveniment, i-mi

pare bine c se mrit. Dar tiu bine c n'am s'o fac...

Din indiferen?!... sau ca s spun ca i dinsa... din

team s nu precipit lucrurile... Dac ea vrea s atepte...

s m atepte... evident, fr nici o ndejde i — cu

siguran — fr nici o schimbare a împrejurrilor... de

ce s nu m atepte?... i dând din umeri, închid discu-

ia i afectez total nepsare...

In afar de petii din Nistru, femeile, de asemeni, nu
mai las pe domnul colonel s doarm. Adic femeile

care trec Nistrul, printr'un sector sau altul, momind pe

ofieri.

~ Nu mai admit nimic... sunt informat... toat gra-

nia furnic de femei pltite de bolevici. Domniorii mi
le in dou zile i mai cu seam dou nopi i pe urm
le fac scpate încoace sau dincolo... dac nu le conduc

chiar ei singuri o bucat de drum... încotro vreau ele,

nu încotro trebue sa le conduc ei... In rapoartele dum-
neavoastr eu n'am v'zut c e vorba de nici o femee...

iar sigurana prinde mereu... pe aici, pe la Chiinu, prin

toate prile... Pe unde intr femeile astea în ar? i pe
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unde ies... cci s'au gsit scrisori dela ele... Ei bine,

asta n'are s mai mearg... Orice femee perchiziionat

pân la piele...

— S trii domne colonel, totdeauna se procedeaz

astfel...

'— Perchiziionat pentru gsit scrisori, dom'le... nu

pentru ce cutai dumneavoastr... dac nu prezint ni-

mic suspect expediate imediat înapoi... dac da... aduse sub

o puternic excorl...

— La Comandament...
— Evident c la Comandament întâi, locotenent Iliad...

Dumneavoastr lucrai cu Comandamentul... Noi, pe ur-

ma deferim justiiei militare... Ei bine, nici o femee... dar

absolut nici o femee... Adic n'au încercat s treac Nist-

rul, de trei luni, de când am ocupat frontiera, atâtea

i atâtea comuniste care forfotesc pe aici?... Unde sunt?...

Eu n'am vzut nici una... Brbai cât pofteti, femei nici

una...

— Eu singur v'am trimes, domnule colonel apte...

acum trei sptmâni
— Nu vorbesc de rance de-alea, domnule, care vin

s-i vad rudele, sau s fac niic contraband... Co-

mimiste, spioane... asta atept eu... Când sunt murdare
i babe, gata suntei toi unu i unu la datorie... Dar
când dama e bine... se face scpat... tiu tot, locote-

nent Iliad, vai de acela pe care-1 voi prinde... Bag de

seam, nu numai cariera lui va fi periclitat, dar chiar,

îi voi deferi Consiliului de Rzboi pentru complicitate i
trdare... Sunt unii cari, ameii, de-o vrjitoare d'stea

sunt în stare chiar s nimiceasc ori s ascund probele

suspecte... tii dumneata ce'nsemneaz asta locotenent

Iliad?...

— tiu domnule colonel i tocmai de aceea sunt foarte

surprins cÂ dumneavoastr avei astfel de bnueli a-

supra...

— Nu zic c dmnneata... i muli alii... sau c di-

nadins... dar... ameit... Înelegi dumneata... femeia e lucru'

dracului, Iliade... din cele mai vechi timpuri i.storia ne
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vorbete de astfel de cazuri... Ba chiar Biblia, cartea cea

sfânt... Am s dau ordine severe... i am s îndesesc

inspeciile inopinate...

Conchiserm, c domnul colonel era sub impresiunea

vre-unei cri cetite proaspt, unui proces senzaional sau

vre-unui film de cinematograf de curând venit în oraul,

în care rmsese cu cancelariile i trenul regimentar. Eu
am râs cu mult poftj de aceast toanj a domnului colonel

Ttranu, a crui strnicie i posomorit humoare o

temem cu toii, dup cum ne îngrozim de orice nou
idee îi cuneaz câteodat. înelegeam de minune c dia-

logul ce-1 avusese cu Iliad i care trebue s fi fost exact

ca coninut, nu se desfurase tocmai în ordinea pe care

mi-o prezentase el si nici unul din cuvintele rostite între

dânii, nu avusese nici dintr'o parte, nici dintr'alta vre-uti

sens dublu ori echivoc. Dar camaradul meu de fa a-

vea o înrdcinat înclinare de a trece un mucalit i un

familiar în raporturile de patru ochi cu superioj*ii si. în

fond era i el un timid.

— Ar vrea s-i trimetem peche ceva proaspt, glu-

mii, îmbiind pe Iliad cu culoarea de foc ce curgea din

sticla cea nou... I-a trimete cu plcere dragul meu... Dar

vmde e, imde e? arat-mi-o... s'o mnânc...

Iliad czu prad unor gânduri adânci...

—- Cum au alii noroc, Ragaiac? gri el dup o matur
gândire.

~ Adic tu crezi în bazaconiile colonelului?

— Mi biatule... el pornete dela premize destul de

temeinice... Cum de d Sigurana peste ele?... Pe unde

apar aceste femei? pe unde trec?...

- Prin rile vecine...

— i asta se poate... dar s'ar putea...

— S fie i cum zice colonelul... Oh, Doamne, îm-

prtâete-ne i pe noi cu acest noroc! Dar ia spune,

lliade, cum ai proceda la im caz atare?...

— Cum s procedez?... Conform ordinului: perchiziie

pân la piele... timp, evident, de vre-o dou-trei zile,

dup caz... ^i pe urm sub escort la colonel... c e
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biat bun, ori ce-ai zice... e el sever... se cam întrece

el une-ori cu mânia, dar când îl iei mai deaproape mon-
er... tii... i mai piepti... o mai slbete i dumnea-

lui... Ambiia lui e s nu-1 iei in rspr când simt mâi

muli de fa, înelegi dumneata, ca s nu i se tirbeasc
autoritatea... Dar între patru ochî e o grdin de om, dac
tii s-1 iei, m'nelegi...

- Ar fi o minunat surpriz...

- Ba bine c nu... zu c m'am i gândit, mani gân-

dit mult. de când colonelul mi-a bgat în cap, cum a
proceda eu dac mi-ar cdea aa ceva în mân... Foarte

simplu, înelegi, m'a face c nu bag de seam U;
trei... patru zile de... percheziie... ha, ha, ha..., înelegi,

<u cine am de aface... pe urm, dup ultima noapte, în-

elegi: „Madam' i-ai închipuit cumva c-i gsisei omit'

ha, ha, ha... îmi pare ru madam, dar cu toat drgl-
enia, înelegei... a dumneavoastr... am onoare s v
trimet Consiliului de Rzboi...

i Iliad m privi cu un fel de bravur vag în ochi,

entru a nu m lsa s cred o cât de infim parte de
lip, c el n'ar pune în cele din urm, datoria înainte

de toate...

- Dar le trei zile... vorba colonelului... percheziie,

nu glum, ho, ho, ho... i pe urm: - Ce s-i faci madam'
aa e valsul vieii...

Rspunsei alene i indiferent, privind îritr'alt parte.-

- Nu-i face nici o iluzie, c nu va veni niciodat...

nu va mai veni, i zâmbind gândurilor mele trecute

complectai

- ...rusoaica. .

Ru.soaica?...

Rusoaica gândurilor noastre... aa cum am închi-

puit-o fiecare, când am venit încoace...

- Spioana, vrei s zici?...

- Poale c nu va fi spioan... ah Doamne, alunei ar
fi îngrozitor... Dar tot ar fi ceva...

Iliad m privi pe furi, pe urm examina fugar i în-

grijorat ua i ferestruica...



64 GIB I. MIHESCU

— Ar fi mai greu aa... atenuai plictisit de mici'ile
lui, pentru c într'adevr peste trei zile va trebui s'o

predau mai departe...

— La urma urmei i dup patru... sau o sptmân,
rânji el lubric.

— ...pentru c dac ea vine cu inteniile astea, nici-

odat nu vei izbuti s joci în gândul ei decât rolul unui
vasilache... i tocmai pentru ca s nu rmâi în ochii ei

un biet vasilache, — btui cu pumnul în mas — în-

elegi Iliade, va trebui neaprat s'o dai peche, peste

trei zile, sau peste patru, sau peste o sptmân, co-

lonelului... \

— Pentru asta... i pentru... mi se pare, un jurmânt...
pe care...

— Jurmântul de a nu te lsa vre-odat s fii vasi-

lache... nici în ochii altora... nici în ai ti... nici mai cu
seam în ai ei...

Despovrat de-odat parc de temerea de a auzi dela

mine ceva subversiv, Iliad îmi turn voios în pahar.

Dar privirea mea vag, fixat într'un col de odaie,

îl fcu s-i reie înc toastul porcotos pe care buzele

lui erau gata s-1 frmânte...
— Dar nu trebue s mergem neaprat cu gândul, la si-

tuaii de-acestea tragice, Iliade... Gândete-te c rusoaica

n'ar fi decât o biat refugiat, gonit de spaima zilelor pe
care le-a îndurat... O rusoaic a vremii dinainte, din

romane i din visuri... Tu nu te-ai gândit la o astfel de
apariie aa cum stai aci, la hotarul unei mari frmân-
tri omeneti?... O femee înalt sau cum îi va fi plcând,
cu im pas lung i maestos, desmiând vestmintele de

contraband în care s'a deghizat...

i trgnat, vocea mea povesti i descrise vreme în-

delungat întâmplarea stranie, care ai' putea s survin...

alctui i descrise figura i silueta necunoscutei, care va

aduce cu ea, în vestmintele, în micrile, în sufletul ei o

mireasm mai puternic decât toate parfumurile cunos-

cute, decât chiar tria amar i slbatec a nucului se-



RUSOAICA 65

culai-, decâl ori ce alt trie tiut i aspirat pân ia

fund.

Seara veni repede. Convorbirea dup ce dinui astfel

mult vreme în ipotetic, se reîntoarse la real, pstrân-

du-i totui obiectul, lipicios prin natura lui... Abia acum
aflai de interdicia pe care colonelui o impusese cpitanu-

lui Bdescu, pentru c începuse s-i fac de cap cu în-

gduina dela început. In ultima vreme sttea mai mult

la ora decâl la post. Pentru a-i arta c nu se gândete
de loc s revin, colonelul i-a luat chiar lociitorul even-

tual, pe sublocotenentul Ilie, pe care la trecerea noastr
pe grani i-1 lsase anume...

Aceast nou împrejurare dduse de vorb târgului

pe câteva bune sptmâni. Barinia Ghenea trecea pe
strzi foarte absorbit de gândurile care o copleeau
firesc, din cauza acestui sbucium pe loc al destinului ei

— îns trecea foai'te des pe strini, plimbându-i figiu-a,

despre care n'ai fi putut spune niciodat dac e cu totul

trist ori cu totul vesel. Iliad crede c barinia Ghenea
se simte încântat de drama mut, a crei eroin s'a po-

menit deodat. Aciunile ei au crescut enorm de mult din
aceast întâmplare, mai ales de când cu interdicia pe
rare un svon nespus de grbit a purtat-o repede pe la

urechile tuturor, din inima târgului i pân la câteva verste

împrejur. Cel care sufer cu adevirat de aceast nepo-
irivire a soartei în afar de cpitan c btrânul Ker-
anov. om onorabil i msurat, a crui fa mut de
împietrit durere i-o contempl în tcere i respect co-

religionarii si Ia întrunirile dela sinagog. Btrânul se
teme ca lucrurile s nu ia cine tie ce întorstur ,care ar
putea periclita cumva sntatea ori viaa fetei sale pe
care o hibete mai mult de orice pe lume; dar pentru
orice ar putea s se întâmple, el e pregtit sufletete
Vi nimic, nici cea mai tragic perspectiv nu l-ar putea
leterniina s se abat o iot mcar dela conduita pe
(are nu el personal i-a impus-o, ci pe care îngerul ne-
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înduplecatului su Domn i-o impune în fiecare sear,
când mâna Iui cereasc aprinde prima stea în vastitatea

împriei celei fr de hotar.

încpânarea lui feroce, dar cuviincioas i demn,
a atras, asupr-i admiraia nu numai a evreilor vârstnici,

dar chiar a multor cretini, printre care, în primul rând
domnul colonel Ttranu, care-1 consider ca pe un vred-

nic pstrtor al tradiiei i al datinelor sfinte, punându-le

mai presus chiar de fericirea copiilor lui.

— Cu astfel, de oameni, un neam dovedete c nu
e sortit pieirei, afirm domnul colonel, pentru care e-

xemplele patriotice, religioase i morale sunt cea mai înalt

expresie a înelepciunei omeneti. Cel mai în drept s se

ptrund de exemplul acestui btrân ovrei, a mai spus

domnul colonel, ar fi tocmai domnul cpitan Bdescu, a

crui lips de mândrie contrasteaz aa de vehement cu

atitudinea de clasic; prestan a unui btrân onest,

simplu negustor de sifoane i siropuri.

Dar tineretul amândoror confesiunilor nu împrtete
acest chip de vedere. Cu uurina vârstei el privete cu

ochi luminoi desfurarea conflictului, cu strania pl-

cere cu care le aezi în fotoliul de teatru ca s te delec-

tezi de cruzimile vieii omeneti. Iar cpitanul Bdescu
din unghiul su de vedere, face o disociaiune, poate

destul de just,, între datoria ce-o are de îndeplinit

i pasiunea sa lumeasc. Singura concesie ce-o face ce-

lei din urm', din dreptul cuvenit celei dintâi e — spun

relele guri — c' i dup interdicia colonelului, el to^

mai încearc agilitatea picioarelor lui Volbur pe drumu-

rile de noapte ale Basarii)iei, Ins nici odat zorile nu l-au

mai prins la târg, iar — mai ales în acest timp din unn,
— tocmai pe sectorul lui s'au fcut câteva capturi extrem

de interesante. Totui tineretul celor dou confesiuni, zum-

zne într'una c întâlnirile Un loc cel puin odat pe sp-

tmân, în cel mai deplin mister la prietena i confi-

denta Ghenei, barinia Manea Balaban, ai crei prini

au concepiuni mai puin intransigente asupra dreptului

celor tineri la via...



RUSOAICA 67

Lucrurile poposesc deocamdat la acest punct i toat

lumea e în ateptarea unor noi i senzaionale eveni-

mente: toat lumea binevoitoare ca în toate târgurile, vor-

bete numai în oapt, iai' oapta se întinde, se întinde...

într'o parte spre urecliea surd a habotnicului, într'alta

spre auzul la pAnd al domnului colonel...

Pân noaptea târziu, suntem departe de tot de a-

ceste neguroase i mocnite evenimente. Rubiniul nostru

se ridic la rstimpuri des»' s; ia for la Imnina lmpii, în

cinstea rusoaicei...

Rusoaica fiecruia mi va ii iiui s])i()ana, nici evreic,

sau dac va fi evreic, va sosi singur din împria soa-

relui-rsare.

— Dar când, când?... se impacienteaz între dou în-

ghiituri Iliad, pe care îl muncete tot mai slbatec nos-

talgia neprevzutului...

— Asta se va întâmpla la iarn, Iliad, când Nistrul

va înghea i când totul încoace i într'acolo va fi o mare
de zpad... atunci piciorul ei, va cârmi uor pe puntea

^eei, încoace... piciorul ei, Iliad... i l-ai închipuit tu

cum poate fi piciorul acela, Iliad...

Iliad bea trei pahare unul dup altul. Ins cu arti-

colul sta sunt aprovizionat berechet... Iar termenul care

l-am pus i care nu e prea îndeprtat, -- al înglieului

- pompeaz sânge aprins în vinele cele mai ascunse
ale corpului sftu. parra iluminat de-o nprasnic reve-

laie...

— Tu nu poi .s le plângi, m mgulete el, cit n'ai

cunoscut ni.soaica adevrat... Marusea e visat de muli
Alii... M mir cum...

— H... Marusea... dac'ai fi v^sut pe Niculina...

Niculina*» . dar cine-i Niculina?...

— Insfârit, nare importan... Pe Marusea i-o ce-

dez ie Iliad. Mie las-mi pe rusoaica cealalt cu picior

înalt i ochii oblici, care va veni înfurat în uba
ci enorm din împria gerurilor.



68 GIB I. MIHESCU

i vorbesc înainte ca în prada unei halucinaii, cu

glas voalat i ritmat de accentul vinului generos.

— Las'o s înainteze prin tufiurile de chiciur ca o

prines a iernei... S soseasc cu spaima nopei în spate...

i s gseasc lumina scpirii în bordeiul sta de scân-

duri... S'o întâmpin sprinten ca un husar, Iliad, s'o ajut

s-i scoat din buleandra siberiana ,liniile lungi ale tru-

pului ei i mldierile de clreai^a stepei...

Ochii lui Iliad au rmas nemsurat de cscai, spre

u. Ca i ai mei. Intru târziu el pocnete cu pumn greu

în mas:
~ Sectorul meu] e cel mai pum cutat de soldaii lor,

Ragaiac, m împrtete el. E drept c i de refugiai...

Dar mi astfel de loc retras îi va cuta ea,. Ai dreptate,

ai mare dreptate biatule... Nu e câtui de puin exclus

ca la iarn... a... ce vorbeti domnule... dar toat lumea
asta... a vechiului regim... în fiecare an caut ieire în-

coace... Se zice c la grania polonez... iar la noi iarna...

cel mai puin expus eti iarna... Drag, dar în fiecai'e

iarn, sunt cazuri întâmp^^te... am auzit camarazi din

batalioane...

i dogorii de focul rubiniului, în bordeiul scldat de

cldura prieteniei, ascult surâztor, cum Iliad îmi expli-

c, ...„nu aa cu visuri... dar cu date certe domnule..."

c fantezia mea e probabil, ba e chiar posibil... ho-

trît lucru, e mai mult ca sigur...

In seara care urm, ducându-m la Niculina, îmi tot

potriveam gândul cum s'o împac mai bine pentru absena
mea din ajun. Intrai puin cam stânjenit în ograda cu

numeroase i inutile acareturi, urcai tiptil pe prispa îngr-

dit i cercetai ferestrele luminate. Niculina era înuntru.

Ciocnii uurel în geam. Ea veni repede la fereastr,

fcu semne de alarmare i de discreie i ei degrab la

mine în cerdac. îmi primi scuzele, cu vdit mgulire,

dar i cu vdit dorin de a termina mai iute. Nu despre

aa ceva era acum vorba: brbatu-su venise. Momen-
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tan era pe la vecini, dai' putea s soseasc în orice clip.

Trebuia deci s plec.

Peste trei zile în schimb, puteam s revin, dar cu con-

diie s ciocnesc tare în poart, c dac se întâmpl

s-mi iese el înainte, s par c am venit în vizit ca

lumea.

— Vizit, noaptea!?
— Seara... când mântuiri lucrul... Ce poate s fie?

Am s-i spun c te-am cunoscut, când ai venit în cer-

cetare s descoperi pe unde-i fug noaptea vagmitrii

i 5alda(ii. Numai c în faa lui trebue s ne spimem
dumneavoastr...
— Foarte bine, dao e numai atât. Dar de ce n'am juca

puin comedia chiar în ast sear?...

Nu. In ast sear hotrît nu. i nici înainte de trei

zile.

Hm. Noaptea asta era desigur destinat celui revenit.

A perfect... Peste o jumtate de ceas el trebue s se în-

toarc, poate i mai curând... Refuzai deci categoric s plec

dac nu nj însoete pân sub nuc. i m artai atâta

de îndârjit, fusei chiar 'gata s ptrund în cas, c ea tre-

bui s m însoeasc i în cele din urm, vzând c sunt

hotrît s m in dup dânsa oriunde, trebui s se lase

apucat i trântit în culcuul nostru de iarb.
— Nu-I pentru cine se pregtete! îi rasei în ureche,

dar ca se fcu c nu m'audo. M opri s cn îndrept
spre salcia pletoasa i când ne desprirm la poart,
Îmi fuer la rându-i In ureche, înainte de a se pune pe
fugtf In casA:

— Asta se pltete.
Hotrii s m întorc când s'or împlini cele trei zile

fixate. i m ddui cu furie studiilor matematice. Acest
brbat, pe care-l uita.sem, interveni atât de neateptat i
de stupid în rosturile mele, c m simii extrem de sturat
de escapadele nocturne în ctunul fr nume. Viziunea
cea scump, esut numai din fuiorul fr prihan al !n-

chipuirei i stârnit de iznoav de vizita lui Iliad se în-

stpâni iari absolut i exclusiv în sufletul meu. Ni-
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culina nu-i putea fi cel mult decât o palid întruchipare

pur fizic.

i a treia noapte izbutii s nu m duc; dar în noaptea

urmtoare, m avântai în ea. Niculina era o perfect

întruchipare fizic...

Lsai calul în grija lui Marinescu, care m însoea. B-
tui în poart la Niculina de mai multe ori, agasând zvo-
zii de prin vecini, care rspunser cu mârâituri i pe

lu-m cu ltraturi. Eram gata s plec, pentru c întârzierea

ei m fcu s'o închipui cu membrele amestecate într'ale

brbatului legitim, pe crivatul din odaia imde m pri-

mise întâi i avusei mulumirea sa constat c resenti-

mentul pe care-1 încercai la aceast idee, nu era câtui

de puin de gelozie, ici piu* i simplu de scârb. Murdrit
de acel rnoiu slbatec i cltor, fratele Mriuci-v-
duva. Dumnezeule Doamne, Niculina nu trebuia s-mi
mai trezeasc nici o bucurie. Fcui trei pai înapoi i
zvodul ogrzii din fa ddu la mine, încercuindu-m

în reflectoarele mici i albstrui ale ochilor lui turbai i
mucând tacheii portei cu albul perfect al dinilor ni-

micitori.

Nu tiu cum îmi veni atunci în minte râsul sntos
i dantura puternic a Niculinei c ideia mdularelor a-

mestecate m npdi iari i m toropi; nuc deschi-

sei poarta i în curând eram dincolo de plimar. Gân-

dul c brbatu-su ar fi iari la vecini i c ea ar fi

putut aipi, ateptându-1, m îndemna la îndrzneal. Abia

acum se fcu lumin la fereastr din fund. Sunt amân-

doi împreun? I-am deteptat din somn?... Nu, este înc
d[e vreme... i eri n'am putut s viu...

Niculina îmi iei înainte. Era singur i-mi simise

paii.

— Am btut la poart... îi optii.

— Bun, bun, bim, poftii...

— Adormisei?...

Ochii ei râser i înclin capul încuviinând, dar nu

prea de loc somnoroas.
— E la vecini?
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Niculina aprob; i de data asta.

O apucai de mân i-i strecurai la ureche:

— La nuc!

Niculina îi smulse braul i-mi astup îndat gura,

dar tot aa de repede îi retrase mâna privind îngrozit

spre poart i prin curte. Afar se lsase destul întu-

nerec. Energic i hotrît ea aps ivrul uei i des-

chise :

— Da, poftii v rog...

i-mi fcu semn imperativ c trebue s execut tot ce-mi

spune ea.

Intrai dup dânsa.

— Dac nu dormeai, de ce n*ai ieit când am btut
in poart ?

Ea-mi arunc, drept rspuns o privire teribil, care

m'amul. Apoi examina cu grij ferestruica suspect i pru
c'ascull. Fr voie m pipii la buzunarul dela spate,

unde-mi ineam browningul.

— Dac nu începi s vorbeti, cum i-am spus, nu
mai poi rmâne aici...

i dup o pauz de încruntare, îmi explic repede i'n

oapt

:

— Am crezut c-i el afar, -^ i are s-i des-

chid.
— Va s zic, el tie de mine... i-ai spus c vin

pe aci...

— I-ara spus c le-am poftit într'una din serile astea...

pentru c tiam c el va fi aici...

îndat veni pân la noi zdupnitul greu al portei în

uori, apoi pai tropii i voinici în bttur i pe treptele

scriei.

^ Vine, m asigur fr s mai fie nevoie i cu dul-

cea In glas Niculina, iar mâna mea rtci din nou spre

buzunarul Înarmat.

O statur zdravn. înalt i sfrunttoare umplu lot

cadrul uei. O figur, pe care o mai vzusem undeva.
Unde? Imposibil de amintit. El avu o surprindere calm
i calculat când ni se întâlnir ochii. Dar în pumn eu
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simeam Walter-ul mic cât mi mâner de cuit i'n adân-

cul buzunarului degetul cel mare împinse uor piedica

deoparte.

Serghie se preg,ti s spun, o vorb dar brbia i fl-

cile lui se micar degeaba, de parc ar fi isprvit nu-

mai ceva de mestecat. Pe urm se mai uit în dreapta i'n

stânga, dar fr nimic agresiv în micri. In cele din

urm izbuti s articuleze.

— Dumneavoastr suntei domnul locotenent?

N'avusei timp s rspund c Niculina îmi lu "îna-

inte:

— Facei cunotin! Soul meu Serghe Mihailovici i
Gheorghe Ivanovici... domnul locotenent dela Nistru...

Gheorglie Ivanovici era denumirea pe care mi-o d-
duse la începutul întâlnirilor noastre, când se interesase

de numele meu i al tatei. Mai pe urm, din seara pe-

trecut sub nuc, m numea scurt: Gheorghe...

— Bucuros de cunotin, poftim edei, m îndemn
Serge Blan, întinzându-mi mâna.

Abia acum bgai de seam c samovarul mare de a-

lam lucitoare scotea pe co un abur uor.

Serghe Blan purta cma ruseasc de postav verde

încheiat pe umr i era încins peste mijloc cu nou{ i
scump curea. Pantalonii, de aceiai culoare intrau în

cisme lungi i strâmte, care-i ajungeau pân la genunchi.

Era rocovan la fa i închis la pr, cu musti galbene,

subiindu-se spre ascuiurile ridicate.

Fusei servit cu prjituri de nuci, de dovleac i cu pl-

cint cu brânz, pregtite de Niculina, iar dup ceai Ser-

ghe ei afar s aduc o sticl mare de cinci chile, cu

minunai vin rou închis ca sângele de iepure.

Ii câtigai atât de repede prietenia, mai ales c m
purtai fa de Niculina cu o cuviin din cale afar de

protocolar i ingenu, încât femeea trebui s-mi recu-

noasc meritul printr'un zâmbet elocvent, pe deasupra ca-

pului acestuia haiducesc.

Abia acum aflai spre marea mea stupoare i bucurie,

c Niculina era o cetitoare, ba chiar c începuse i în-
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vtur gimnazial. M surprinse cu atât mai zdravn a-

ceast noutate, cu cât mai demult, când m cercetase cu

ce-mi petrec ziua i-i vorbisem de cri, ea pruse c
acord mi interes respectuos spuselor mele, dar nu se

grbise s-mi arate c nici ea nu e o ignorant, cum ar

fi fcut orice femeie din lume. Dinaintea brbatu-su ea

dovedi îns mult interes acestui subiect în convorbirea

noastr. Cunotea câteva romane de seam ruseti i
foarte multe de autori fr însemntate, sau de autori, pe

care eu îi ignoram. Cetise i traduceri desigur în ru-

sete: Mizerabilii, Germinai, Contele de Monte-Cristo, Ma-

dame Bovary, Quo-Vadis, Bel-Ami, mult Dumas, Sien-

kiewicz i Zola, punea pe acela plan Cei trei muche-
tari cu Rzboi i Pace i mrturisea foarte natural c
Manon Lescaut a impresionat-o la fel ca Fraii Karama-

zov ori Ana Karenina, ba se prea c poate i mai
mult. Serghie cetise i el ceva fi arta nelimitat admi-

raie pentru Sufletele moarte, Taras Bulba i câteva po-

vestiri de Pukin i Lermontow, adic pentru întreaga

lui lectur; acorda deasemeni o cuviincioas atenie r-
sunetului atâtor nume ilustre mai ales streine i se sim-

ea nespus de onorat c astfel de convorbire avea loc

sub acoperiul lui. Ii fgduii s-i fac rost de mo Creang,
i ceva Sadoveanu.

E dela sine îneles c din clipa acestor revelaii, ochii

mei învluiau pe Niculina în lumini irizate de culori cu
totul noi. M simii nevoit s aduc vorba despre Olt i
despre locurile mele, despre origina, trecutul i viaa
mea dc-acuma, s fac comparaii între obiceiurile de-a-

rolo i cele de pe-aicea, micorând diferenele i m-
rind apropierele. Fusei ascultat cu luare aminte i cu
discret rezerv când fu vorba de apropiere. Despre Ser-

ghe putui afla, ceia ce de altminteri tiam, c e de fel

<-hiar din acest ctun; cât despre obâria Niculinei, în

afar de afirmaia vag c e fat de rze cu stare, nu
mi se mai spuse nimica, dei curiozitatea care m devora
cumplit m împingea Ia întrebri hazardate.

Peniru a-i îndemna s-i deschid mai mult sufle-
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tul, mai ddui înc drum a lui meu. Dar nu primii

nimic în schimb. M ridicai s plec deci, oarecum con-

trariat, mai ales c se fcuse târziu, când spre complecta
mea uluire, m pomenii rugat de Serghe, nici de-acum
înainte s nu uit casa lor. Ori când doresc, ea mi-e des-

chis — m asigur el — i cum m tie singiir-singurel

prin prile astea, s'ar bucura mult când ar ti c din

când în când i anume ori de câteori mi-o pofti inima,

voi veni ca s cinstesc i masa lui. Chiar i fr veste,

când nu mi-o place fiertura dela cazan a buctriei tru-

pei, pot s viu aicea i „se va pricepe, ea, Niculina, s
pregteasc îndat ceva, pe gustul dumitale".

Puin îmi mai trebui sri întreb: Chiar în lipsa dumi-

tale? dar pentru c el nu fcea nici im fel de deosebire,m crezui în drept s interpretez lucrurile oricum îmi con-

veneau mai bine.

Auzisem eu, nu-i vorb i avusesem, slav Domnu-
lui, destule prilejuri s m conving de ospitalitatea basa-

rabean i de dulcea filosofic, de larga toleran, de ne-

mrginita încredere pe care soii i prinii de aci o a-

cord soiilor i fiicelor lor. Nu odat condusesem câte-o

barin acas, dup miezul nopei i o predasem p-
rintelui ce venise s-mi deschid i s-mi mulumeasc
în persoan, c-i distrasem i m ocupasem, atât de mult

de odrasla lui. Dar ca s capt carte alb dela un so
cu aspect aa de haiducesc, asta chiar c întrecea dea-

dreptul orice închipuire. Grbii luarea bunului rmas de

team s nu urmeze îndat i oarecare mici restrângeri.

Dar alungând de pe fa o vag lumin de râs, Ni-

culina se asocie repede dorinei brbatului ei, care, cu o

ultima strângere de mân, m asigur c „înc" dela în-

ceput poart o dragoste deosebit ofierilor moldoveni,

„cum se zice, româneti..."

Nici când m'am trezit singur j)e uli, nu-mi venia s
cred c totul a putut iei aa de frumos. Pii voios îna-

inte, prin praful umezit de noapte, fluerând un mar tri-
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umfal. Fugarele zâmbete ale Niculinei, pe care mi le armi-

case pe deasupra capului i înelegerei soului su, îmi lu-

minau calea ca nite licurici. Niculina, Niculina, comoar
pe care n'am tiut s'o preuesc, cât de fericit simt c am
descoperit însfârit sufletul tu! Eu ateptam rusoaica

de peste Nistru i ea era doar la un întins de mân de-

parte de mine. Iliad, biatule, rusoaica mult ateptat
a venit, închipue-i, i ea era o moldoveanc... Iar su-

fletul ei s'a deschis acum pentru întâia oar: degetul meu
l'a atins i el s'a deteptat. Cu atât mai bine, el e înc
fraged i nou, el înc ignoreaz cumpna valorilor i
ordinea ierarhiilor, dar las s se întrevad bogate zc-
minte i posibiliti surprinztoare. Cu atât mai bine, cu

atât mai bine, o hum proaspt i fin, atât de minu-

nat, pentru cel dintâi modelaj!

Am ajuns la cotul bumerangului, prad acestor lirice

efuziuni i m'am ridicat pe dâmb ca s am în ochi linia

întunecat a zvoaielor. înelegi tu, lliad, chiar i domnul
colonel n'ar avea ce s zic în cazul de fa... totul e

în regul... nu-i la mijloc o venetic de peste Nistru...

i precum vezi, sunt invitat formal chiar de domnul so
în persoan.M mustrai repede îns, pentru uurina cu care a-

dusei în aceast divagaie glumea, imaginea alctuit
din putere i bun-voin a lui Serghc Blan. Simii pen-

tru el o simpatie brusc, pe care m forai s'o traduc

în vre-un fapt de recunotin, care s se poat ridica

Ia înlimea bunvoinei lui. De bun seam acest om pe
care l'am înelat i pe care-1 voi mai înela, va merita

totdeauna respectul meu cel mai neprecupeit; m sim-

eam în stare s înfrunt pentru dânsul orice pericol, i a
fi dat mult s-i cunosc vre-o nevoe care-1 încearc, pen-

tru a-i dovedi cât poate s se bizue pe ajutorul meu.
Fratele Mruici... hm... curios... ce poate fi cu omul

sta!, unde a întâlnit el pe Niculina i cum a determinat-o
.s-1 urmeze... Cum a izbutit s'o fac s-1 atepte în

lungul deselor lui absene, în acest ctun fr nume i
cu mai puin de douzeci de locuine... Al acestor sfinte
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absene, pe durata crora el m face deplin i netgduit
stpân.

Doamne, Dumnezeule!... imde-l duc pe el aceste ab-

sene... în ce loc... în ce... unde... în care...

Eram aezat pe iarb, rezemat de salcia unde m
ateptase Niculina, când îmi puneam aceste întrebri. i
priveam linia neagr a zvoaielor i nelmuritul întune-

cat ce se întindea i mai departe...

Fatal acest rspuns trebui s-mi vin în minte; dar

m^ scuturai de el ca de o presimire rea... Haida de... e

cu neputin... un om atât de binevoitor... i care, to-

tui... dac ar fi vrut... un om... care... cu atâta mrini-
mie... cu atâta bunvoin... cu atâta dragoste... pentru

ofierii... pentru toi ofierii moldoveni... cum se zice...

româneti...

Am srit ca ars, de parc salcia pletoas din spate-mi

s'ar fi încordat deodat ca o imens caracati, gata sm apuce cu chica ei enorm de nenumrate i flexibile

picioare: ha, va s zic eu nu eram primul... va s zic...

obiceiul casei cerea... ca în vreme ce soul... am îneles...

am îneles pân 'n miezul miezurilor... Ha, ha..., s ve-

dem... s vedem...

i pornesc ca dus de-o slbatec vijelie... dar m o-

presc i râd i pulpanele vijeliei m înfoar i trec pe

deltm-i... M întorc, parc s-i in piept... nu; dinspre

Nistru s'a stârnit o vie suflare.

Mogâldeaa caracatiei agit i amestec picioarele ne-

gre în fundul oceanului de întuneric... Ce cine am venit

în ast sear! Cu Marinescu... el poate fi g3it la M-
riuca.

Pornesc mtr'acolo i mintea mea nu e rscolit acum
decât de picioare care se'nljnue i se amestec în în-

lunerec; imaginea graioas a picioarelor ei de hamad-
ryad încolcindu-se i svârcolindu-se între membrele lui

rneti... imaginea scabroas i rscolitoare, revelatoare

i torturtoare.
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De mult n'am mai venit însoit de Marinescu i nu mai
tiu ce-o mai fi cu Mriuca. Ua dela mijloc o vd acum
închis i o tcere marc domnete în ograd. Nopile se

fcuser ceva mai rcoroase i de bun seam de aceea

Mriuca nu mai dormea pe prisp. Dar unde se vârîse

Marinescu cu iubita lui?... i imde-mi era calul? Câteva

oapte zugrumate îmi atraser luarea aminte asupra u-

nei cli cu fân. Ascuii urechia. Cineva gemea... o femee...

un geamt de plcere... Va s zic, nimerisem.

Starea de surescitate în care m adusese tobloul noc-

turn al îmbririlor Niculinei, renscu deodat, drept în

miezul creerului, ameninându-m atât de puternic, c tre-

bui s m in de gard. Simurile mi-se ascuir toate ca

lama de brici i m tiau la cea mai neînsemnat mi-
care. i totui în loc s fug de geamtul stins i rscoli-

tor, îl ascultam înainte, îl adulmecam, îl degustam. Ai cu-

noscut aceast curiozitate bolnav, care, la chemarea câ-

torva sgomote suspecte v face s punei urechia, într'o

camer de hotel, pe pretele vecin, sau în garderobul care

mascheaz o u condamnat?
Efluvii de zgomote inconsistente îmi veneau la ureche,

odat cu odoarea fânului uscat, pe care mirosul meu ri-

dicat la puteri copoeti, mi-o aducea în contiin, ra-

finându-mi imaginaia pân la nesuferit. Pumnul inimei

îmi btea dinuntru în coul pieptului cu lovituri de ci-

clop. M strecurai prin deschiztura potrivit a porii
i m prelinsei de-alungul gardului pân'n dosul clii

cu fân, care când ajunsei aproape îmi mai descoperi al-
turi i foarte apropiat o claie mai scund, parc o mân-
zal lâng maic-sa. Intre cele dou cli ca între sânii

unei gigante diviniti a amorului etern, Marinescu i cu
iubita lui. Ins mizerabilii, dovedeau c nu tiau s sfin-

easc locul pe care-1 ocupau cu nevrednicie. Capetele le

erau unul la înlimea celuilalt, dar aezate invers. Pi-

cioarele lui Marinescu se întindeau în partea opus, iar

picioarele fetei se lungeau spre mine. Se lungeau i se

strflsgcau; fusta i cmaa urmau aceleai micri, dar
uneori pierdeau ntmul, descoperind albul pielei pân dea-
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supra genunchilor i uneori mai mult. Corpul lui Mari-

nescu se strângea i el i se desumfla ca o armonic,
dar contopite la fiinele acestea nu erau decât capetele;

obinuindu-m cii întunericul observai c gurile Ie erau

împreunate ca dou ventuze i fceau sforri ca s cu-

prind i mai mult, iar mâinile orbciau în netire, cu-
tând sinuozitile trupului advers. Mai târziu, una din

mâinile lui Marinescu se împlânt adânc în deschiztura
dela piept a cniei fetei i rmase mult acolo. Fata ge-

mea, se zvârcolea rpus dinainte de aceast încletare

fr sens. Din când în când un cap se ridic deasupra

celuilalt: din cauza micrilor brusce fusta se descoperea

pân Ia obscuriti ameitoare. Totui mâna fetei, se

grbea cu instinctiv pudoare s pun la locul lor poa-
lele rebele, cu toate c nu prinsese câtui de puin de
veste c-mi d o atât de copleitoare reprezentaie.

Instinctul fetei nu se înela; cu ochii debordai de or-

bite eu urmream aceast svârcolire de erpi, cari se în-

tâlniser între sânii zeiei împietrite, venind din pri o-

puse i se întredevorau. Totui privelitea m nemulumea
profund; i cu cât se prelungea, cu cât întârzia ceia ce

eu ateptam s se întâmple, cu atât m scotea din srite.

Pieptul mai avea puin pân s mi se sparg, eram su-

focat: m mir cum btile de berbec ale inimei nu se

auzeau dela o distan aa de mic. Iar micrile poa-

lelor erau singura parte a spectacolului care m intriga

cu adevrat. Dar m exaspera Marinescu. II înjuram cu

cele mai odioase ocri i-i comandam în gând s se mai
rsuceasc i altfel. La câte-o svârcolire a lui, care strân-

gea unghiul celor dou trupuri, m încordam ca'n atep-
tarea unei mântuiri, dar când unghiul cretea iari, în-

tinzându-i laturile într'o linie dreapt, m prbueam
ca'n deschiztura unei trape. îmi venia s m reped, s-1
iau la palme, ca pentru un exerciiu necontenit greit pe
câmpul de instrucie. Iar timpul înainta greu ca im enorm
camion încrcat peste msur. Inebuneam. i cei doi in-

contieni continuau s nu bnuiasc ce furie imens pla-

neaz asupra trupurilor lor ntânge.
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Ah, în sfârii capetele încletate i-au desfcut veriga.

Doamne, Doamne, ai mil de mine pctosul! Ei rsufl
ca dou perechi de foaie, unul în sufletul altuia. Acuma...

momentul hotrîtor.

Dar momentul hotrîtor se prelungete idiot i nici o

micare din nici o parte. Rsuflm la fel cu ei. Respi-

raiile lor se calmeaz... Dac nici acum nu m'or auzi...

Fata se ridica într'un cot, Marinescu i-a acoperit ochii

cu palmele.

— Ah, nu mai pot, bâlbâe ea cu un glas turbure, ca

o drojdie.

— Era s mor, uerâ el...

Tcere. Se ridic i el într'un cot... Se târte spre ea

se apropie... ea nu se îndeprteaz... Doamne, Dumne-
zeule, miluete-ne pre noi... dac s'ar îndeprta a sri
s'o opresc... Marinescu se apropie ca un arpe i ochii lui

albicioi i erpuitori, acum sunt altfel, au sens în noapte,

sunt drceti, sunt adorabili... Se apropie fixând-o ca un
arpe... .A paralizat-o cu aceast privire... Aa... apro-

pie-te Marinescule... apropie-te iubitule Marinescu... am
s te propun sergent...

Fata s*a aezat pe ezut. Dar se întmde, se întinde

lung i lasciv i nu se îndeprteaz- Coatele lui înainteaz,

(Jucându-1 ca picioarele de crocodil i ochii lui... s-i fi

vzut ochii... splendizii lui ochi albicioi... Ah, cine a

spus c ochii negri sunt cei mai teribili în noapte... vai,

acela n'a vzut ochii lui Marinescu... Capul lui a ajuns

deasupra mijlocului fetei. Se înal, se întinde spre sâni

necontenit, agale... ah, acest bandit tie s prelungeasc
o fericire... Marinescule tat, asta-i direcia fireasc...

dar ce-i spun eu ie. . savantule... iubitule... banditule...

Fala nu se mic... Marinescu face deodat un salt; acum
nu mai e timp de lungit...

Dar saltul lui Marinescu a fost scurt, n'a fost decât

s se aeze cu pieptul spre cer. i-a lsat capul în

poalele ci i-acum o îndeamn:
— Caul-mi în cap...

De bun seam fata îi vu du una zdravn în capul
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sec, în capul acela blond i splcit de neputincios... Dar
mâinile ei se abat vrednic în prul auriu i vocea ei

acum înviorat i plcut, îl îndeamn:
— Acum mai cânt-mi, p'aela cu:

„Puse mâna mai în gios..."

~ Mama voastr de mmligari. Mâine te voi tunde

No. 1, Marinescule...M îndeprtai uor spre poart i rcnii de-acolo cu

indignare

:

— Marinescu...

— Ordonai, rsun automat rspunsul.

In zorul lui, Marinescu iei dintre cli alergând în

genunchi, apoi sri ca'n zbor în picioare i m ocoli în

traectorie, încheindu-i vestonul i curindu-se de paie.

Apoi la distan reglementar trânti bocancii unul în al-

tul, scurt i sec, cum scrie la carte, în semn de salut.

— Erai cu fetia ta acolo?
-- Da s'trii...

— S-mi evacuai terenul i s v mutai sus în cer-

dac... i s-mi aduci pe Mriuca vduva în pae, treaz
ori adormit... Executarea...

;

Dar Marinescu nu se mai învârti pe clcâe cu promp-
titudinea dela început. El m vesti c i astzi a venit

vorba cu Mriuca despre mine i ea nici nu mai vrea s
audp De mai multe ori 1-a însrcinat s m întiineze

c n'am ce s mai caut pe la dânsa; i-1 întreba de fie-

care dat dac m'a întiinat. Iar el îi rspundea afir-

mativ, dei nu-mi spunea nimic...

— Pentru c vedeam, dom' locotenent c nu mai dai
interes...

— Du-te i scoal-o... Adic stai... rmâi...

i pornii eu în odaia Mriuci. Intorsei butonul lm-
pei electrice de buzmiar i mirosul sttut i mucigit,
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care domnea în cas, nu scoborî cu nimic surescitarea

în care m gseam.
Mriuca dormea greu i nu simi nimic, când conul

luminos, care ânea din pumnul meu o cuprinse în gl-
buiul lui violent. Dormea cu capul czut dincolo de pe-

rin, cu gura cscat, cu trsturile încordate, respi-

rând nesimit de profund, fr nici o micare, fr o

tresrire, ca o asasinat. Un col de velin îi mai dinuia
pe pântec; restul se lsase spre prete, descoperind mo-
vilita alb a unui sân i-un picior întreg gol pân, la

încheetur. Oprii lumina, m aezai într'un genunchi i
în vreme ce-i mângâiam piciorul, îi srutai îndelimg sfâr-

cul aspru al âei. Femeia îi revenea pe îndelete. In

cele din urm mâna ei mi se înfipse în pr... Gemu mo-
leit...

— Oi dus pe Anua?...

.\nua... adic...

— Anua?...

Anua, da, da... Anua era fata cu care se juca în pac
Marinescu... Vas'zic, dup... Vas'zic de-aceea...

— Da' ce te-o apucat?... îi reveni ea brusc, retr-
gându-i mâna. Hait' las-m... F-i seama Anuei dac
i s'o fcut de-aea...

Vroi s-i desprind sânul din srutarea mea, dar
sforrile i-erau din ce în ce mai stinse. Se întinse lung
sub veline i-mi apuc în strânsoarea coapselor mâna,
care-i mângâia i)iciorul.

— Se ine bine Anua, reflect ea... Da s^ tii, când
oi fi gala cu dân.sa, la mine n'ai e mai cuta... S'o- sfâr-

it d'amu... Mi-e i ea rud i la mine nu merge cu p-
cat... Eu nu sunt Niculina...

Asta era în chip de concesie; pcatul avea s înceap
deci din momentul în care Anua va ceda. Dar Mriuca
î.i da seama c Anua va ceda odat^. Asta îns, n'o pri-

vea pe dânsa; privea pe Anua, era pcatul Anuei...
— D'apoi zi seva... Ce-ai rmas aa ca un pestei...

Pentru c gsisem c e mai prudent s joc rolul lui

Marinescu, pân la capt, crezui de cuviin s-i rspund
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tot cu fapta. De-altminteri era i timpul. Dar fie c a-

ceast muenie încpânat îi ddu de bnuit, fie c
ochii ei izbutiser s se dumireasc, se smuci odat i
ddu im ipt:
— ine eti... e vrei?...M npustii asupr-i spre a nu-i lsa rgaz de re-

zisten...

— Spune ine eti, c. ip.

Apoi bg de seam singur:
— Domnul locotenent... Aha, aa i-i vorba...

i Mriuca grsuna se încorda pentru aprare. Nu mai
spuse nici o vorb. Nu se auzeau decât rsuflrile noa-

stre scurte i uertoare. Mriuca era departe de-a avea

flexibilitile i iretlicurile alunecoase ale Niculinei; mi-
crile ei erau rotunde i scurte, rezistena ei înverunat.
Nu m ateptam ca în braele-i rotunjite s descopr
atâta putere. Pentruca lupta se prelungea inutil i strân-

soarea corp la corp imi ridicase la desperare starea mea
sufleteasc, începui tratative de pace. Dar Mriuca nu
vrea s'aud. Fusesem la Niculina, la nevasta fratelui ei.

Asta era mare pcat. Dac Niculina n'a tiut c îna-

inte m culcasem cu cumnat-sa pcatul ei era mic. Dar
pentru Mriuca nu exist scpare; ea tie bine c eu fu-

sesem la Niculina în lipsa brbatului ei, aa c vina ei,

cedându-mi, ar fi fost considerabil în faa lui Dumne^ceu.

— Astea-s minciuni de-ale tale, îi strigai cu vocea su-

grumat... Pe Marinescu, de ce-1 primeti în pat la tine,

dup ce se desparte de Anua...
— Minte, nu l-am primit niciodat, protest ea, fr

înconjur, uitând ce bâlbâise înainte de a bga în seam
cine sunt. — Dac el i-o spus aiasta am s-i scot ochii î

rgi scandalizat, simind parc o nevoie atât de furioas

de a m desconvinge, c-mi umfl iar de ndejde sufletul

clocotitor.

— Auzi olticu' rului... 'apoi cu Anua se poart ca

cu o fat... Iar Anua nu mi-e cumnat, mi-e rud de

departe...
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— Pcatul e mai mic, desigui-, convenii eu... Dar v'as

zic l-ai primit...

Ea încerc din nou s-mi alunge aceast bnuial cu

atâta ardoare, c socotii partida ca i câtigat.

— Ei bine, te cred Mriuco, îi spusei, întinzând bra-

ele ca s'o cuprind, îns nici eu cu Niculina n'am avut

nimic.

Dar ea, i srise în picioare i m întâmpin cu un

strigt teribil:

— Aiasta, nu... Nici moart...
— Ce eti nebun?...

Lupta reîncepu, deastdat în lungul i'n latul odii,

unde Mriuca dovedi adevrat slbtecie. In lupta corp

la corp eram desigur mai puternic; o cuprindeam, o ridi-

cam în sus, o trânteam pe crivatul de scânduri. Dar aci

orice sforare era de prisos.

M simeam covârit, btut, zdrobit. Mâinile îmi tre-

murau, nu mai eram stpân pe ele. Cocoat i ovitor
bâjbâii spre tind, cci îmi trebuia aerul curat i mult

deafar. II gsii, i prbuit jos îl sorbii cu atâta nesa
i atât de mult, ca parc a fi but cu gleata, la fân-

tâna unde se sfârea pustiul.

Binefctoarea lui trie m intrem- Era de tot rece,

mai acum spre diminea i era minunat. Era tot ce

poate fi mai bun pe lumea asta. M mângâe matern pe
la tâmple i-mi potoli btile necrutoare ale inimei.

M ridicai reînviat i dispus i gata s m arunc tot mai
adânc în sânul lui imens i reparator. Dintre cli, abia

acum mi se limpc/i h\ ureche, falsetul înecat în bemoli
al Iui Marinescii

Ce-ai aicea fat mare...

Ti-ri bum sam sam...

i chicotirilc fericite ale Anuei. îmi fu scârb profund
i-mi pregteam mintal accentul imperativ, cu care s-l
trezesc din aceast toropeal sensual, în care idiotul,

.se vâra fr nici un folos. Cu rutatea interzisului i-a
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nesatisfcutului, hotrîi în minte edictul de revocare al

oricrei escapade nocturne, ori diurne, în ctunul fr
nume. Ba chiar plnuii i un raport mai amnunit a-

supra posibilitilor suspecte pe care poziia acestei gr-
mjoare de locuine, trebuia s le suggereze oricrui vi-

zitator.

"Cu aceast din urm rezoluie, pornii. Dar din spa-

le-mi glasul Mriuci, m fichiui peste urechi:

— Aiasta i-e toat voiniia...

li aruncai o cuttur duman, pe care îns, mai
mult pentru mine, o prefcui repede într'una de mân-
drie dispreuitoare. i pasul mi se desfkcu elastic, drept

i elegant.

— D'apoi stai odat, m chem ea din nou. Iaca i-ai

uitat aiasta... ornicu...M pipii la mân. Catarama slabj a curelei dela

ceasornic se desfcuse în zbenguial i czuse în pat,

întinsei mâna, dar ea nu-mi dete ceasul, ci vru s mi-1

pun dânsa. întârzia.

— Mai repede, fcui nerbdtor.
— Da' stai s nimeresc, râse ea, cu îneles obscen...

O ajutai. Degetele ni-se împreunar. Ea mi-le prinse

pe-ale mele i mi le strânse. Apoi mi-le alung, ca s
termine singur lucrul. Iar când termin m srut de-o-

dat dintr'o saritur dibace, pe brbie i se refugie în

cas chicotind ademenitor...

ovii ameit i simii cum tot aerul curat de deasu-

pra se desface ca o tencuial stricat i cade astupându-m
sub moloz. Intrai. i aerul sttut i muced care m în-

tâmpin ca un suflu vrjma de pivni prsit nici acum
nu putu s m repead înapoi. Mriuca se refugiase în

crivatul ei de lemn, dar când fusei aproape, ea se ridi-

case pe el în picioare, lipit de perete. M avertizai:

— Dac nu te astâmperi, chiri...

O apucai de picior i-o doborîi în pat. Ea se prbui
cu haz mare, dar rezistena îi fu tot aa de dârz ca la

început.

— îi bate joc de mine, îmi spusei aproape tare, ca s
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m conving în cele din urm de acest adevr. i r-
msei prostit pe marginea patului. Ea se ridic i se aez
lâng mine.

-- Aa vezi, hii de treab... iac ce bine îi st flcu
de treab...

Sttea alturi de mine în cma aproape czut, mân-
gâindu-m pe mân i asigurâjidu-m

:

— Nu se mai poate acum. E pcat mare. Dar putem
sla i aa... Dumneata nu tii decât cu ruine... Iaca ce

bine e aa...

De-afar rzbtea acum cântecul lui Marinescu, care

se întrâtase în voce:

1

Dar aicea fat mare
Bum bu-rum sam sam...

Idiotul o inea astfel de mai bine de un ceas. Anua
chicotea. Mriuca trgea cu urechea, amuzat. Aerul de-

afar da nval înuntru, dar era neputincios în faa
mirosului de mucigai, de sudoare veche, de secreiuni

trsvite, care ieeau din oalele crivatului, ca dintr*un

aternut de sugaci. Iar în aceast atmosfer viciat, eu
continuam s rmân i m miram singur, cum nu pot

s m scutur deodat, s m ridic desperat, s scuip i
s plec. Atingerea de ap cldu a braului Mriuci m
reinea ca i mirosul ei de sudoare. i simeam lmurit
cât mi-e de imposibil s m desfac din aceast încleio-

are. Un smoc mrgina de raze mi se desfcu din gând i
reflect cu slab lumin, ca dintr'un trecut îndeprtat,

fericirea neateptat, din care m rostogoleam tot aa
de neateptat, cu dou ceasuri înainte.

Mriuca râse lâng mine.

— Vezi, dumneata nu-mi câni niciodat!, m dojeni

ea. Dumneata nu tii decât una; s te-arunci deasupra fe-

meii. Iaca, zi i dumneata cântecul aista.

Nici acum nu m scuturai s plec. Ba chiar putui s-mi
art regretul c nu cunosc acest cântec, pentru a-i face

plcere. începu atunci s-1 uoteasc ea, inându-se dup
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glasul lui Marinescu, dela care probabil prinsese mai di-

nainte cuvintele. Ea râdea cu poft, la fiecare din necu-

viinele ariei i se uita la mine provocându-m s râd
la rându-mi. Iar eu râdeam la rându-mi, aspiram miro-

sul aternutului i-mi reconstituiam cu rutcioas volup-

tate în minte mecanismul întegrrei prin serii sau re-

citam în gând versuri ca acestea: .

Deasupra casei tale ies

i azi acelea stele...

Sau:

Cupidon un paj galnic va ascunde cu-a lui mân
Vioriul glob al lampei, mldioasa mea stpân...

Sau:

Nu ci-edeam s'nva a muri vreodat
Pururi tânr înfurat în manta-mi
Ochii mei cutau vistori Ia steaua

Singurtei.

Contrastul m amuza. i de-odat ,dus de-o inspira-

ie ireat, începui s fredonez la rându-mi spre marea
satisfacie a Mriuci, a acestei buci rotunde de carne

i su, care fermenteaz:

Puse mâna mai la vale

Bum bu-rum sam sam.

i însoii cu gestul, gradaia cântecului, ceia ce aduse

bucuria Mriuci pân la paroxism:

Ce-ai aicea fat mare?
Bum bu-rum sam sam.

Iar în sufletul meu, cdeau ca într'o fântân adânc,
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reminiscenele visurilor sublime din anii colilor, stelele

de aur ale ritmului antic:

Odi profanum vulgus et arceo

Favete linguis sacerdos musarum
Carmina non prius audita

Virginibus puerisque canto

Bum bu-rum sam sam.

E barba sfiniei tale...

i când mâna mi se încleta de fer la extremitatea

cântecului, Mriuca scuturata de haz, încerc tardiv s
se zbat.
— Eu nu vreau, se împotrivi ea. S fie pcatul dumi-

tale... Eu nu te las...

Dar ea se lsa cu încetul, înverunându-se înc, i
optind rtcit:
— E pcat mare, nu vreau... Nu te las... S cad a-

supr-i...

Nici dinspre cli nu mai venea acuma murmur de cân-

tec. Numai în gândul meu, odat cu recrudescena a-

cid a fermentaiilor, picura înainte ecoul eternelor fru-

musei:

Sic te diva potens Cypri...

In fapt de ziu, înaintam doi clrei tihnii, prin

bruma care se depunea pe buruieni, pe prul i pe efec-

tele noastre. Victoria repurtat, al crei miros înc îmi

dinuia prin nri, ca i pictura brumei îmi dau o dis-

poziie deosebit. In fond totul se redusese aci la aceast
impresie olfactiv. Afar de asta, Niculina, în ultima ana-

liza nu mi-a oferit mai mult. i avusesem tot ce putea s
ofere i aceea. Aveam deci toate motivele s m simt atât

de fericit de oboseala dulce, pe care o duceam în pi-
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nare. începui deci s tachinez pe Marinescu. Ii mrturisii

cum l-am surprins între cli i el râse cu linite.

— Bine m leat, flcu ce te gseti tu, caporal în

armat român, bai tu drumul sta de-atâta amar de

vreme i n'ai ajuns de cât aci; am s propui s Jte degra-

deze în faa întregului regiment... Necinsteti armata...

— He, domne locotenent, dac'a fi vrut...

— Hei. Dac'ai fi vrut... parc merge dup tine... Eti
un pap-lapte...

-- Ori când a vrea domn' locotenent, poarta mi-e

deschis. . /

— Zi, tu nu vrei, mechere? i de ce nu vrei mof-

turosule ?

^ — He, dumneavoastr v vine s luai cu glum dom'
locotenent; da de când poama e coapt... Da iaca ba^ nu
vreau eu s'o culeg...

— Atepi s se fac mjlia i s pice singur în

guria dumitale...

— E he, nu sântem chiar aa de prost dom'loco-

ienent... Da'e mai bine aa cum fac...

— M, înva-m i pe mine s m mulumesc nu-

mai cu atât i-i dau leafa mea pe trei luni...

— E mai bine dom' locotenent... Aa cum facei dum-
neavoastr, face toat lumea... i pe urm i se urte...

pe când aa... ca mine... par'c nu te-ai mai stura...

— M, îi dau leafa mea pe un an... dac m faci tu

s mi se lu'asc...

Dar Marinescu o ine într'a lui: cu muierea treti o

via întreag, pe când o fat e cu totul altceva.

~ Bine m, tu vrei s'o iei.... asta-i alt socoteal a-

tunci.

— Ba no iau... ce s'o iau... c nu m'oi însura pân'

aste locuri... da se chiam, c dac am gsit-o fat... sm bucur i eu de lucru sta... nu se mai gsesc ucum
fetele aa uor, dom' locotenent...

— Vai de bucuria ta... tu oltean eti m zbucule...
— Pi aa e i la noi, dom' locotenent... întâi petreci
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cu fata, c dac greeti încep copiii i pe urm ai alt
grij...

— Bravo, m deteptule... Dar dac vine ordin de ple-

care...

— 'apoi dac'a veni? Mai ru o s-i paie ei de mine

aa...

Ne apropiarm de posturi. Pe alocuri bruma se întin-

dea în plgi mari, fosforescente la lumina ultimelor stele.

Marinescu, rmase puin mai în urm, dup ce m între-

base îngrijat:

— Dar c vorba s ne muLm dom' locotenent?...

Iar la rspunsul meu negativ i distrat, el insist:

— V rog s-mi spuriei i mie dom' locotenent, ba-

rim din ajun...

— Par'c eu o s tiu...

Pe urm, repezindu-i scuipatul ht departe cu un bo-

bâmac sigur din vârful limbei, el închee i pentru mine,

dar mai mult pentru el:

— D-o di-acului de via, dom' locotenent. Dac nu-i

mai pune omu' niic frumua, ce dracu s mai alegi

dintr'însa ?

Nu-i rspunsei; pe dispoziia mea de animal satisf-

cut, începuse întâi s fulgue i apoi s ning straturi

dese de cenue. M revzui în odaia cu odor alterat

a Mâriuci, m revzui zbtându-m ca un turbat, dedân-

du-m la giumbulucuri i vicleuguri lubrice, cântând

cântece obscene, ca s-i fac voile i s-i surprind far-

mecele-i flasce. O clip, în seara ce trecuse, crezusem

c am descoperit la rându-mi o frumua, poale trec-

toare, poate cine tie cum, propriei mele viei. Dar to-

tul SC mistuise In neant, în acela straniu galop, în care

venise. Singura mea izbând din toat aceast noapte i
din toat acea.stâ aventur i din toate aventurile mele, r-
mânea prin urmare doar Mriuca vduva, cu crnurile

moi, în care-i gsiser potolul deavalma soldaii i c-
prarii mei. Pe aceasta o cucerisem cu adevrat cu cânte-

cul i cu sufletul

Iar alturi de mnif inurgL'a acest ran cu ocliii ca al-
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buurile oulor de ra i care cu drept cuvânt nu g-
sea decât o uurare josnic în îmbrierile Mriuci;
dar care, tocmai de aceea nu se grbea s fac o Mriuc
din feticana lui. Chiar aicea, atât de departe de satul

lui, în ctunul fr nume i fr loc pe hart, pe imde
el era trector i unde nici nu visa s se aciuieze; el

inea totui dinadins s prelimgeasc acest început de

iubire fraged, cu preul cumplitelor zbuciumri dintre

clile propice, el continua s idealizeze ceiace ar fi pu-

tut oricând s transforme (într'o albie de porci.

începând s refac domol bilanul trecutului, constatai

speriat c eu nu fcusem decât s m complac într'o

astfel de albie, la care el nu recurgea decât din extrem
necesitate; alergai speriat de-alungul întregului trecut dela

caz la caz, dar peste tot m întâmpin pori zvorite,

gol imens, smârc perfid i lacom. Cum? Fusesem într'a-

devr atât de singur?... Doamne, h'a fi crezut-o... Poate nu-

mai Marusea... care vrea s m pedepseasc cu mriti-

ul ei...

Aud de-aici vuetul râului... Nimeni, nimeni, nimeni!

Dar îmi mai rmânea rusoaica...

i înviorat de aceast suprem ndejde, zmucii h-
urile i ddui pinteni lui Pafnute ca i când a fi tiut c'o

gsesc la captul galopului, care începu.

M duceam des la Niculina, dar între noi acum nu
puteau fi decât uoare strângeri furie, sruturi focoase

dar repezi; când o înlnuiam, trupul ei trasarea tot tim-

pul i vibra ca o varga, iar ochii fugeau necontenit spre

aceiai blestemat ferestruic. Era de neîneles! Dac
Serghe Blan nu era cu adevrat acas atunci cum ar fi

putut intra în odaia de alturi, decât trecând prin curte,

btând poarta, troncnind pe scri i fcând zgomot pe

slia cu plimar. Chiar dac ar fi sosit în vârful pi-

cioarelor i tot l-ar fi trdat broasca uei vecine, pe care

o încercasem i eu de mai multe ori, ca din întâmplare,

gsind-o totdeauna încuiat. îmi lmurii, c obinuina
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o fcea pe Niculina s îndrepte ochii repezi într'acolo;

dar fr a fi convins deplin m ferii s-i cer explicaii,

nici s'o întreb, dac din oprul foarte solid i bine fie-

ruit care se sprijin pe pretele din dos, nu rzbate
cumva vre-o intrare într'una din celelalte încperi ale

casei.

Serghie Blan ne gsea deobicei într'o conversaie a-

nimat, ne privea încruntat i preocupat i se grbea
s se intereseze de subiectul vorbirei noastre, schim-

bându-i dispoziia ca prin farmec. De câte ori m ho-

trâm în gând s bag de seam, c trebue sâ-mi r-
resc vizitele, de atâtea ori, la desprire, el se plângea

c vin prea rar i m asigura c s'ar simi prea fericit

dac, a lua masa obinuit la dânii. Dar privirea Nicu-

linei avea atunci eclipse vagi, cltinri îneltoare, o ne-

siguran pe care se strduia în van s'o goneasc prin

râsul ei clar i hotrît, c rmâneam decis s fiu cu mare
bgare de seam. Când eram singuri vream s'o fac s-mi
împrteasc temerile pe care ar fi putut s le aibe, dar

ca-mi primea cuvintele cu sclipiuri ironice în râsul ei

nepstor, ba chiar une-ori se prpdea de haz cu atâta

zgomot, c nu tiam dac trebue s râd voios la fel cu
<^lânsa sau s m consider deadreptul jignit de puina p-
are ce arta, când era vorba de mine.

Totui în lipsa lui Serghe — se întâmpl odat s
mâncm fr el — putui potoli una din cele mai grele

nedumeriri ale mele: aflai fr date precise, despre tre-

cutul Niculinei. Era cu adevrat fata unor râzei bogai
precum bnuisem; ei triau i-acuma în stare tot aa
de înfloritoare ca înainte, dar nu mai vreau s tie de

dflnsa. Aveau nu numai moie, dar i case în târgul,

unde Niculina începuse gimnaziul. Ea tocmai terminase

trei clase, dar la începutul celei de a patra întâlnise

pe Serghie, pe atunci nacealnic de nloguri — im fel de
funcionar al fiscului, probabil un simplu agent. Ii plcu
flcul chipe mai mare ca ea cu vreo apte ani i-1 a-

duse prinilor, care alungar îndat pe pretendent, iar

pe dânsa o pedepsir zdravn. Fata avu totui curajul
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s se refugiere la dânsul, iar Serghie, destul de abil,

singur o readuse la prini. Cum jocul se repet nu o-

dat, lucrurile mergeau poate spre împcare, când un eve-

niment nprasnic se ivi pe nepus mas: nacealnicul de

nloguri nu putu rspunde de oarecare fonduri cu prile-

jul unui control i ca atare fu îndeprtat din slujb i pus

o vreme la pstrare. Prinii se fcuser foc i-i turnau

cenue în cap; dar Niculina tia, fr a mai atepta ex-

plicaiile lui, c numai pentru a ajunge la mâna ei, el con-

fundase visteria arului cu avutul propriu. Aa c, peste un
an i mai bine, fu de-ajuns, un rva adus de im milog,

o uertur în noapte, ca ea s-i ia într'ascuns bocceaua

i s purcead pe drumurile nestatornice ale Basarabiei,

spre ctunul fr nume.
încetul cu încetul, cu struini i dibuiri oarbe, ghicind

dinainte fiecare nou amnunt, o fcui s duc povestea

pân la captul, unde ifu cu neputin de ajuns, chiar din

prima zi. Totui, când cunoaterea fu complect, Niculina

pru sincer amrît de limbuia ei; îmi arunc acum a-

ceeai privire vrma, cu care m împrtise sub

nuc, unde trebuise s m urmeze, în prima seara, dup
venirea soului ei. Mai târziu ea cjut s-mi schimbe

prerile, dând drumul iar râsului ei linipede i sonor, H-
tând dm palme i strigându-mi c mi-a înirat o poveste

de roman...

— N'ai vjzut... tot ce-i trznea întâi ie prin minte,

eu spuneam c! e aa...

Dar se gândise prea târziu la aceast stratagem. i
chiar dac s'ar fi gândit mai de vreme...

Iar seara pe care o ateptam cu atâta nerbdare veni

în sfârit. înelesei c a venit chiar din chipul cum
Niculina deschise ua. Era acuma iari întreag i numai
a mea. Dar timpul nu îngduia nici o întârziere, ori cât

luasem din vreme cele mai stranice msuri. Mi-era gro-

zav de greu s m desfac din aceast îmbriare fier-

binte i setoas, doborîtoare i necontenit avântat al c-
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rui potol era cu greu de ajuns dup atâtea zile de a-
teptare. M desprinsei totui, încletându-mi toate fibrele

voinei într'o suprem sforare, folosindu-mi de o clip a

ei de aipire.

— Unde te duci, tresri ea speriat, ridicându-i bus-

tul gol din aternuturi.

— M duc s arestez pe brbatu-tu...
Ea bulbuc nite ochi, cât nucile de var, dar atitu-

dinea mea rezolut i grav o puse cu adevrat pe gân-

duri.

— De ce trebuie s-1 arestezi?

— Pentru c e contrabandist...

— A...

Zâmbi cu rutate.
— i de unde ai s-1 iei?

— De la Nistru... Am s i-1 aduc legat, îndat!...

— Dumneata, când ai venit în casa lui, nu te-a legat

jiimeni.

Nu-i rspund i strâng hotrît ultimele catarame. Ni-

culina coborî din pat i-i petrecu cmaa.
— Vezi grbete-te, glumi batjocoritor.

— Fii sigur c'ajung la timp, îi întorsei tonul cu promp-
titudine.

Când fu s ies, m opri cu mâna pe umr.
— N'ai s faci asta...

— Ba înc cum...

i luând-o de mijloc:

— Ca s vd pe cine iubeti tu puicu...
i-mi lovii pintenii zornitori ca un militar vesel i

pliu de foc, care pune datoria lui deasupra oricrei a-

faceri de inim... ceia ce place i mai mult la femei. Cu
toate c s'ar prea dimpotriv dac'ai judeca dup apa-

rene i dup Niculina, care se grbi s m^ avertizeze:

— Dac-i faci ceva, s nu mai vii aci, c-i scot

ochii...

Rspunsul meu fu un râs larg, franc, militrcsc, care

prea c spune: Ho, ho, fetio, fii pe pace, vom vedea
noi Ia urm toate astea...
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Ea m înlnui deodat i m trase, spre mijlocul o-

dii. Vezi asta, spuneam eu!... O desprinsei cu elegan i
îndelungi srutri...

-— Ai rbdare, copilio... peste un ceas, mult dou, sunt

înapoi... dac nu cumva îl gsesc legat gata pe scumpul
vostru soior... ah, o sa fac un haz cu dânsul... Care pe

care, nene Serghie? am s-i spun...

i rasei cu poft adevrat. Srutai iar pe Niculina i
inând-o la piept îi uotii în ureche, gâdilând-o cu r-
sufletul meu cald:

— i dup ce-1 plasez cu paz bun în magherni,
îi garantez c-1 voi asigura: Despre Niculina s^ n'ai

grij... sunt eu aici... Ha, ha, ha... i-acum, noapte bun,
nene Serghe...

Aci luai mâna Niculinei i o scuturai...

— Noapte buna, eu mai m duc aa puin prin împre-

jurimi... Ha, ha, ha, ha...

Niculina m privi tot timpul cu un zâmbet imprecis,

oarecum zeflemitor. Nu puteani ti dac-mi admir ci-

nismul, dar nu gseam alt definiie, acestui zâmbet, care

aci îmi încuraja exuberana, aci parc mi-o înghea sub

joasa temperatur a sarcasmului.

— Ei Niculina, nu mai spui nimic?...

— Du-te, du-te... d-i zor...

i se îndeprt singur spre pat dând drumul unui

hohot atât de voios c m ului de-abinelea.

M îndreptai totui spre dânsa, o strânsei zdravn
la piept, cu toata împotrivirea ei, strigându-i: „Binecu-

vinteaz-m!" i pornii în pas cadenat care trebuia s-i

aminteasc i de afar, c dela ea pleac un militar

la datorie. Ea deschise ua repede, dup mine i-mi

strig;

— Fii binecuvântat!...

Iar hohotul care însoi aceste vorbe m urmri i m
împroc pân departe în noapte. Eram doar eu singur cu

el pe ulia satului, în drumul spre Gârnea i spre Pa-

fnute. Singur, grozav de singur în aceast noapte, care
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deborda ca o ap agitat de întimerec, se întindea pân
Ia începutul vieii mele.

Scârnii. Totui eram ceî dintâi, cel dintâi sosit în

faa femeii tia, pe care hohotele ei nu-1 puteau orbi. Ea

trebue s vad lucrul sta, i s deschid ali ochi dina-

intea chipului meu. Ali ochi... pe care-i i vedeam mari

i uimii....

— Haiduceaso, credeai c ai de-aface cu... ori cum
chema pe înaintaul meu aicea... pe locotenentul... pe...

cum dracu îl chiam Doamne...

Noaptea aceia fu un iure peste tot malul Nistrului, de

sub paza mea. Gsii pe Cebuc, care era de serviciu

dormind i pedeapsa lui fu s mai fie de serviciu înc
trei nopi în ir; îi ddui timp de odihnit ziua, cu re-

comandaia expres s nu prseasc pentru nici un mo-
tiv pichetul i sectorul în toat aceast vreme. Cebuc
îmi rspunse cu un rânjet sarcastic, de mecher care m
are la mân. Era tocmai ceia ce ateptam cu mare ne-

rbdare. Ii vârîi mutra mea contractat într'o expresie

Ia fel, drept în mutra lui i dincolo de limitele vizibili-

tii distincte, ceia ce, de sigur, ddu trsturilor mele a-

parene schimonosite i exagerate.

— Dac-i închipui tu c am s permit cuiva s-i lase

datoria în rândul al doilea, api te îneli amarnic cama-
rade. Te leg i te trimet în lanuri la consiliul de rzboi,
ai îneles?... Închid ochii la multe, complectai rezolut i
iveran, dar serviciul înainte de toate. Iar pentru c'ai

ispuns obraznic la darea ordinului, ai s faci patru
>pi...

- N'am rspuns nimic, s trii...

Atunci cinci...

:>i rafi Îndeprtai calm ateptându-t s vd, dac mai
curios s vad pân unde i se poate întinde pe-
apsa. Dar Cebuc rmâscse stei de piatr în poziie

I>i...

>a îneles?

Inlcles, s trii!...

Acum ^'r'-' '! • f-uviin c e cazul s-i explic c pen-
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Iru mine i rânjetul sarcastic e rspuns obraznic. Dis-

ciplina era salvat.

Pe urm m abtui ca o vijelie dealungul întregului

sector. Nu mai gsii niceri prilej de dat pedepse, dar
nici urm sau tire de Blan. Soldaii erau cu toii în

febril patrulare i m întâmpinar cu toat rigoarea cu-

venit. Risipii în vânt totui câteva înjurturi zadarnice,

la care soldaii îmi rspunser cu ridicri din umeri.

Lucrul era posibil; Nistrul face atâtea cotituri c i-ar

trebui mi regiment întreg s-i supravegheze fiecare mean-
dru, în partea asta. Toat noaptea bturm ca s gsim
locul pe unde trecerea ar fi fost mai cu putin i gsirm
numai pe-o întindere de doi chilometri, treizeci i opt

de ferite întortocheri.

Interdicia czut pe capul lui, fu pentru Cebuc, o

mare lovitur. Dar o suport încruntat, îns cu resem-

nare. Lucrurile mergeau acum strun i regularitatea lor,m fcea adesea s-mi art mulumirea. Cebuc tresrea

atunci i mustcioara lui neagr i lucioas se zburlea

sub nasul gras i uor acvilin, parc adulmecând în aer

o recompens ceva mai pipibil ca bunoar ridicarea

interdictului. Firete ateptarea fu zadarnic.

Femeia care-1 urmase din târg i pe care-o instalase

în ctunul fr nume, veni s-1 vad într'ascuns. Totui
fu vzut i de ast dat mi se raport.

Ddui ordine severe, chiar în faa lui, de urmrire, a-

restare i chiar tragere, în caz când „oricine-o fi s
fie" persoana urmrit, nu d ascultare somaiilor le-

gale. Continuai totui sa primesc rapoarte asupra unei

clree, care nu se supune somaiilor, ci o ia la galop,

îndat ce întâlnete patrula, fr s se team de gloan-

ele ce se trag dup ea. Pe de alt parte, Gârnea m
inform c Cebuc i-a trimes vorb acestei nebune chiar

printr'însul, c dac mai cuteaz s vie, va trage chiar

el, Cebuc. Notai în carnetul meu sufletesc cu satisfacie

aceast slrfnicie a plutonierului, care deocamdat nu era
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gurit, cu prere de ru, erau aliniai în acel trist con-

voi, care, în fiecare noapte, trebuia s treac înapoi li-

manul tuturor suferinilor, spre care înota dela sute i
mii de verste.

In fiecare noaj)te jalnicul pahod, trebuia s defileze pe

sub ochii mei. Pentru a nu atrage vre-o luare aminte din-

spre partea cealalt, nu aprindeam nici o facl, la aceast

înmormântare de oameni vii. Albele palori ale straturilor

de zpad, solidificate pân la extrem, dau împrejur-

rei toat apai-ena sepulcral de care era nevoie. Iar

deasupra, în nopile limpezi, bolta avea reflexe de stic-

l: stelele fLxe nu mai tresreau de nici un suflu i în

gerul interspaial, printre bancurile de fantasme, convoiul

aluneca în lumea de apoi — figuri rude i brbi grele,

ochii secai de orice speran, — ca printr'un peisagiu

lunar.

Ochiul acela indiferent mai ales trebuia s-1 sufr în

fiecare noapte. O, dac el m'ar fi privit cu ur sau chiar

înc implorator, i tot ar fi fost un chin mai puin. Dar
aceast privire îndobitocit, tern, de om care nu mai
are nimic de ateptat dela semenul iui, se înfigea adânc
în fruntea gândului meu, rmânea acolo apsându-m
noaptea în meninge, dându-mi insomnii.M refugiam atunci la sânul imaginarei mele zeie, ce

trebuia acum s coboare, — cci când marele alb mj co-

plei sub fluturarea vlurilor nesifârite de speran, Ni-

culina redeveni pentru mine doar trupul arztor al strân-

gerilor slbatice de sub nuc. Sufletul i-1 lsai tot lui

Serghe i eu însufleii aceast comoar de plceri cu
visul negrit de frumos al crui grai de serafim trebuia

s rosteasc el întâi i pentru mine, cuvântul ateptat.

O, putea acum Niculina s-i treere în voe noianul ei

de vedenii i amintiri; la sânul ei, pe care tiam acum
sâ-1 rscolesc de cele mai cumplite patimi, eu îmi torceam
dulcele fir al ndejdei reînoitc, trgeam din fuiorul ne-

cunoscutului imaginea care s se întreac pe sine, m
închipuiam, refcând într'una cele mai subtile dialoguri,

cldeam episodul cel mai minunat, — singurul minunat
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al vieei mele. Amuii de grozava tcere a imensitilor
albe sau înfiorai de jalea vânturilor cltoare, strângi

unul înlr'altul la scrânetele de mânie ale viscolelor tur-

bate; suspinele patimilor noastre se îngânau în aceiai

tragic ateptare.

- El adast s-i vad întâi pedeapsa; dac e uoar
de ce s i-o mai îngreuneze sau s-vi încerce viaa...

rsbteau une-ori din pâcla gândurilor ei, aceleai i a-

celeai cuvinte.

— Ea se apropie necontenit de podul de ghia. pe care

Dumnezeu 1-a aruncat între sufletele oamenilor — rs-
pundea ca un ecou, dar numai pentru auzul meu, gândul

acum în mine singur domnitor.

In plocoanele de oaspeis pe care potecile îngheului

mi le aducea din ara necunoscutului ,erau prea puintj

femei. Nu puteai ti. sub aceiai stamb decolorat i
scrobit de ger, sub aceleai aluri jerpelite i soioase,

sub acela bari negru, sau sub aceiai cciul brb-
teasca, dac se ascunde o ranc sau o oranc. Tr-
sturi chinuite, ochi pstrând încpânat lumina groa-

zelor trecute sau celor ateptate, ori aceiai opac per-

dea de îndobitocire, asta era tot ce-mi vrsau punile

ce-mi pusese spre visul meu,, Dumnezeu.
Dar ea trebuia s vin. Mi-o spuneau asta figurile

uneori puin dure, mai cioplite, mai subiri la pieli a-

junse aci, din înspimânttoare deprtri pentru a fi

în rândul întâi la întoarcere; mi-o spuneau ordinile noi

primite ,prin fir de telefon, ori prin mesagiile directe

ale agenilor de legtur. Domnul colonel ne atrgea

serios atenia asupra numrului mare de nej)oftii, pe

care a început i va continua s-i ad^uc iarna; ne soma
categoric s nu greim cu o iot la normele prestabilite

pentru selecionarea refugiailor, i spre marea mea re-

cunotin nu uita s sublinieze niciodat cazul unic.

care se prea dumnealui c ar constitui pricina unor in-

terpretri greite sau ruvoitoare a ordinelor, din partea

tinerilor ofieri.
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nou, pân Ia exces i slbticie, zelul plutoanelor mele.

Oamenii erau acum ca zvozii ciobneti în lanuri; a-

teptau doar semnalul Niculinei ca s le dau drumul, tur-

bai i înfometai de-alungul zvoaelor. Prevenit în mod
obinuit de Serghe, sau de rarul ei instinct, Niculina tre-

buia s-mi înfrâneze iari în noaptea asta sau în noap-

tea urmtoare, dar totdeauna la timp, avânturile râvnei

fr sa pentru frumuseile minunatului ei trup. Un bizar

rest de pudoare, sau eterna perfidie femenin o fcea
s lase neaprat la apropierea soului ei o distan între

ea i amantul eventual, pe care interesele acestuia îi per-

miteau s-1 aibe. Era poate i aceast naiv stratagem,

un imbold mai mult pentru dânsul, s pun în sufletul lui

de so, ce se resemneazj a fi ultragiat, deasupra a orice,

interesele comune i dorina izbândei finale. Ceeace-mi

asmuea i mai mult nerbdarea de a ti însfârit ce în-

treprindere finana dumnealui cu un capital atât de scump!

i teribla perspectiv ce mi se deschidea acum, mi-o pu-

nea înaintea ochilor întrebarea care-mi rmânea de fcut
privitor la Niculina, în cazul când m'a fi trezit pe ne-

pus mas în faa unui bine organizat sistem de spionaj.

Avea ea s-i însoeasc brbatul în plimbare pedestr l
cil alai, la Chiinu?

Minunea se împlini repede; Niculina însi bg de

la urm c fr s vrea a fost nevoit s-i vând
astfel brbatul, li primii povestea cu negoul dela Bli,
amuzat nespus i o btui pe umr recunosctor:
— Ii mulumesc, îi muliunesc... M duc s-i ies

Înainte...

Ea fcu uimita un gest de oprire, apoi îi muc mâna,
apoi Întinse braul spre mine în semn de conjurare, pen-

tru a-1 lsa în cclf din urm în jos i a da drumul unui

râs pirpiriu:

— Dac 11 caui la Nistru, poi s-1 atepi mult i
bine...

Zvozii fur dcslegaji. Timp de trei nopi nimeni nu



100 GIB I. MIHAESCU

mai tiu propriu zis ce-i somnul în detaamentul meu.

Iar în a treia noapte, ctre zori Serghie Blan fu prins.

Mi-1 aduse chiar Cebuc, care-i fcuse un pmict de o-

noare din arestarea contrabandistului. Pentruc, spre ma-
rea mea linite sufleteasc^ dup excesiva percheziie ce-i

fcurm, trebuirm s conchidem c în nici un caz nu
putea fi vorba de un spion. L'am desbrcat la piele, i-am

pipit cu luare aminte toate custurile, i-am examinat

tabacherea, cartoanele igrilor, tutunul din ele, cutia cu

chibrituri, cutele cismelor i crpturile tlpilor, negrul

de sub unghie dar n'am gsit nimic Drept care, i-am

comunicat cu o mare, cu o imens satisfacie:

- Gaspadin Serghie, am marea plcere s te previu,

c dela munc grea de ocn, te-ai învârtit la o baga-

tel de câteva luni de închisoare corecional.

Dar Serghie rânjea calm, cu aerul c ascult o otie

de-a mea. Un musafir al lui, un intim al casei, nu putea

face decât o glum cu astfel de ameninri, chiar fg/-
duind pedepse mai reduse.

Celelalte dou persoane, pe care mi le adusese plocon

Serghe, ascultau vdit de acru prognosticurile mele pe-

nale, îi apropiau capetele i începeau s turue pe limba

lor. Erau probabil soul cu nevasta. Nu-mi ddui oste-

neal s m informez dela tlmaci sau dela Cebuc, care

îi cercetase. Nu m interesau; principalul era Blaii. Br-
batul mai scund decât însoitoarea-i, dar mai sptos era

îmbrcat cu dolman greu, cu cciul de miel brumrie i
cu cisme cree, trecând de genunchi. N'a fi putut spune

dac era neras de trei sptmâni sau dac aa avea o-

biceiul s-i poarte barba. Femeia era neverosimil de

alb i zdravn — prin locurile astea era un fcut
cu artoenia i voinicia femeilor! - purta palton br-
btesc cu guler de blan, mototolit i plin de noroi, pe

cap avea cciul tot de blan. Din când în când se oprea

din conversaie i m privea cu ochi largi, coborîiid

fruntea, de parca ar fi vrut s m vad pe deasupra

unor ochelari închipuii.

— Noi cât o s lum pedeaps, domnu' ofier?, m
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întreb ea pe rusete, limb pe care o cunosc foarte

puin...

Ii rspunsei românete i Serghe Blan se grbi s-mi
serveasc de tlmaci:
— O s luai câteva zile de închisoare sau dac avei

rude pe-aici o s v alegei numai cu amend. Dar dac
n'avei pe nimeni în Basarabia, dup ce v ispii pe-

deapsa, o s v treac înapoi peste Nistru... Ar trebui

s v trec de-acuma înapoi, dar deocamdat suntei ne-

cesari la ancheta ce se va face lui gaspadiu Serghe, prie-

tenul meu.

Brbatul crezu c trebue s repete în idi soiei sale

ceea ce Serghie îi transmisese pe rusete dup dialectul

meu; iar femeea cu toate c tia rusete i înelesese lim-

|)ede dela cel dintâi, totui îl asculta cu atenie i pe el

i aproba din cap în rstimpuri...

" Avem, avem rude destule m asigur ea pe rusete
i schimbând o privire cu soul, începur deodat repezit

s fac bilanul neamurilor de dincoace de Nistru...

Serghe Blan m privi rânjind cu îneles, clipi din

ochii pe furi spre mine i gri:
— Dac domnul locotenent ar vrea, ar putea s v tri-

meatâ de unde-ai venit, cu toate rudele voastre... Dar
<lomnul locotenent e bun...

Nu înelesei rostul acestei lingueli i-1 privii nedu-
merit.

E bun, ii r.spunsei, cum putui, pe rusete, dar îi
iuvv datoria.

l-i lsai pentru a-ini continua redactarea raportului.

Cu percheziia, cu interogatoriile se pierduse ziua toat,
aa c trebuiau expediai abia în dimineaa urmtoare.

Amurgul cobora acum de vreme iar din seara asta

acrul deveni apstor. Cu toate c fusese senin pân
acum, Hlelele nu mai aj)rur, decât vag, sub o pojghi
lâptoasâ ca ochii lui Marine.scu. Pe urm nu .se mai v-
zur de loc. Suflri fonitoare începur s curg printre

slcii dinspre fluviu. O atmosfer grea i nelinititoare
plutea |)€»le lot.
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Când revenii la dânii, Serghie Blan continua s vor-

beasc rusete cu femeia; îndat ce m vzu el îi fcu
semn din cap spre mine i continu s-i turue înainte

râzând. Femeia m privea din când în când pe sub
sprâncene, apoi se uita spre brbatu-su. Acesta era la

oarecare deprtare i întors cu spatele. Prea preocupat

de alte lucruri i privea uerând printre buze, spre slciile

i spre tufiurile care-i trgeau deasupra aternuturile

nopei, estompându-i contururile; dar urechea lui se ve-

dea bine cum caut, precum; o floare amorit lumina, spre

convorbirea celor doi.

Ea-i spuse ceva în idi i el îi rspunse deasemenea
în idi sumar i rstit, întorcându-se i mai mult cu

spatele. Pe urm îi mai spuse ceva i tcu iari brusc,

pentru a reîncepe în mai multe rânduri, scpând cuvin-»

tele în rpneli scurte de mitralier. Nu mai era în afar
de noi pe bttura îngust a pichetului, decât paznicul lor

i mai încolo cele dou sentinele. Gârnea surveni un
moment, pentru a-i cuta ceva în barac i se îndeprt
în grab.

Atunci femeea se apropie de mine zâmbitoare, între-

bându-m de când am învat rusete — limb pe care

ea m încredina c'o îneleg foarte bine — i dac-mi
place Basatabia. Conversaia se prelungi mult, femeia

râdea i-i da ochii peste cap. Prin negur observai

privirea lui Blan, licrind spre mine. Caporalul Marinescu

se ivi i conduse pe cei doi prizonieri în barac; paz-

nicul lu loc Ia u. Apoi Marinescu se învârti pe-alocuri,

cutând s-mi prind vederea, de bun seam privitor

la femeea care m inea de vorb. Dar pentru c nu-1

întrebai ce dorete i cum partenera mea devenise foarte

volubil în cuvânt, el se îndeprt. Streina se amuza de

ruseasca mea, m corija, fcând haz mare i inea mult

s tie dela mine deosebirile de impresii pe care mi le

fcuse femeia rus, evreic i moldovanc — curiozitate

pe care încercai zadarnic s i-o satisfac, vocabularul

meu rusesc neajutându-m s alctuesc un rspuns atât

de complex. Noaptea se lsase compact i pâcloas.
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Când începui s dau semne c a sosit momentul încet-

rei unei atât de plcute conversaii ea se precipit spre

mine, rugtoare

:

— N'avei s ne trecei înapoi domn' ofier...

— Nu doamn, v'am spus!... dac avei rude pe-aci

nu vei primi decât o uoar pedeaps...
— Avem destule... i la Chiinu, i la Clrai, i la

Bender... La Bender avem pe...

Ii amintii c mai mi le înirase de trei ori pân acum,

aa c era inutil... Dealtminteri lucrurile astea rmâ-
neau s fie spuse i dovedite autoritilor prin faa c-
rora aveau s treac...

— Putem dovedi tot, m asigur femeea... Numai s
atepte pân facem scrisorile... ca s vin toate ru-

dele noastre i s ne cunoasc... Numai dumneavoastr
s nu ne trecei înapoi...

— Nu doamn, v promit... v'am promis... s'a termi-

nat. i acum, pentru ci e târziu... poate suntei obosit...

— A nu, eu nu sunt obosit... o dac e vorba de
mine...

— Dup atâta drum, cât ai fcut...

— O, asta nu e nimic, fa de ce am ptimit noi,

pAnâ acuma... i ca s ne întoarcei îndrt peste noap-
te... s ne detepte i s ne treac înapoi... s suferim
iari... m gândesc la el, la .soul meu... pe el are s-1
tmpulc... numai s v spun domnule ofier...

La gândul c iar are s-mi îndruge o poveste inter-

minabil i scmi-inteligibil fcui un semn ceva mai larg,

spre a fi zrit prin întuneric de sentinel. Femeea îl

prinse i Îngrozit, se precipit iari spre mine:
— Mi se pare c v'am obosit destul domnu' ofier...

Icrtati-m v rog... dar s ne trimitei la dumneavoastr
In ar... facem i închisoare i tot... numai la el, numai
la el, mtf gAndesc...

Sentinela s*a apropiat i ateapt în tcere...
— Trebue s v las s v odihnii, nu-i aa? adug

ea, apropiindu-se i mai mult i coborînd |)rivirea în p-
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mâni, ca i când ar fi ateptai ceva, mi se pru un rs-
puns al meu de protestare, de reinere.

Dar pentruca îmi acoperii cu mâna semnificativ, uu

îndelung cscat, ea, dup ce privi iari nelinitit la sen-

tinel, art spre baraca mea de scânduri:

— Aicea stai dumneavoastr, domn' ofier... Avei o-

dia aici... Ah, tare a fi curioas s vd cum îi poate

aranja un brbat tânr o odi, fr ajutor femeesc...

Îmi dai voe domn' ofier...

i înainte ca s articulez ceva, ea i dispruse în-
untru...

— Avei spichi, domnule ofier...

Dar înainte ca s-i rspund, degetele ei le i dibuir

pe mas. Aprinse lampa, privi în juru-i, râzând i frân-

gându-se din ale. îi desbumbi mantaua fr s'o scoat
înc i începu s-mi aranjeze crile, turuind necon-

tenit câte ceva în legtur cu fiecare gest svârit...

Apoi îi ceru voe s-i scoat mantaua, pentru c-i era

cald. Pe dedesupt avea o bluz roie-deschis, care strân-

gea din greu un bust zdravn i debordant. Braele erau

voinice i rotunde, de sub tivul rochiei se iveau pulpo

crnoase, precis arcuite i dârdâitoare. M apropiai tre-

murând i ea m primi în moliciunea pieptului, cu aceleai

cuvinte fricoase:

— Nu-i aa c n'avei s ne Irimetei înapoi, domn'

ofier?...

Rspunsei doar cu o micare plictisit din mâini, dar

destul de elocvent i braele ei m închiser îndat în

zdravn lor carapace.

Bucuria asta neprevzut i-o datoram deci lui Serghc

Blan.
Afar, darabana ploii btu câteva tacturi rslee pe

acoperiurile de scânduri. Pe urm toate darabanele ce-

rului pornir, se amestecar, continuar s se repete,

pân nu se mai auzi decât un singur huet, apâsat, în-

buit, monoton.
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Disdediminea prizonierii erau gala de plecare. M
ateptau învluii In zdrene de cea joas, decorând

compacte ziduri de fum, de care linia ochiului se spr-

gea la câteva zeci de metri, fragmente de copaci l de

acoperiuri, ca într'un teatru sfâiat, pavoazat de mol-

come fâlfâiri cenuii. Soii conversau linitit lâng o r-
dcin. De câte ori traversam bttura, ochii lor m
urmreau nelinitii, pe urm ea spunea ceva i soul

înclina barba nervos i afirmativ. Serghie Blan rânjea.

El înc nu credea c-1 voi trimete la comandament. La

asigurrile mele repetate, cltina din cap neîncreztor.

Ii explicai din nou: ocupaia lui avea o rubric spe-

cial i destul de ardeiat în lege. Dar Serghie râdea;

mai ales când îi spusei c pentru el o s dau sentinel

deosebit, asta pentru dânsul însemna tocmai trstura de

burete.

Dar atunci o discuie vie, aproape violent, isbucni

înlre cei doi soi, ca din senin. Ne uitarm cu toii în-

tr'acolo, fr s înelegem nimic. Soul gesticula per-

<jrând cu o ardoare neobinuit i cu cea mai sin-

cer indignare. Soia rspundea cu frânturi de vorbe,

dac mai putea s-i fac loc i cuvântul ei în aceast

avalan de mânie.

Brusc gaspadinul se îndreapt spre mine cu pas ferm

?>i începu s-mi declare ceva prea complicat i prea re-

pede pentru putinele noastre de înelegere reciproc, în-

câl ddui in mai multe rândiu-i din umeri. La drept

vorbind ceva. ceva, mi se prea c îneleg, dar tocmai

reia re înelegeam eu m. îndemna s art c habar n'am de

«•e-mi vorbete. Alunei doamna porni i ea încoace cu pas

i mai ferm de cât brbatul ei:

— Domnu' ofiir, m întreb ea maf rar, mai rezu-

mai i mai precis... Nu v'am spus eu c sunt sora de la

dumnealui? - i art pe domnul...

Cuvântul rusesc care corespunde noiunei de sor
mi-cra necunoscut i de-aceia rmsei înc nedumerit.

jU-*-Mfi<Hliliiit jiivM i-otfn! !,p».sfoj riudate coiivorl)iri <'C\\u]
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doamna întoarse întrebarea, în. chipul care convenea cu-

notinelor mele în limba lui Tolstoi...

— Nu v'am spus eu asear... c dânsul... frate la mine...?

i-mi zâmbi imperceptibil.

Zâmbii i eu tot aa de imperceptibil. Iat de bun
seam ceva ce uitase cu adevrat s-mi spue. Ba mi se

pare c m lsase s aflu cu totul altfel. Cum era dealt-

minteri evident...

— Ah, da, da rspunsei cu promptitudinea care m
caracterizeaz, în astfel de împrejurri... Domnul... frate

dela doamna...

i m grbii s lmuresc pricina care m împiedecase

s rspund aa dela început. Domnul zâmbi i înclin
din cap. Apoi pi cu demnitate spre Serghie Blan.
Iar doamna îl urm dup ce-mi mai arunc înc mi zâm-

bet furi...

Mi-amintii de pasagiul biblic al Sarei. i ddui ordinile

de plecare. O raz de soare se înfipse biruitoare prin

nmeii de cea i-i meninu cu vrednicie drumul câ-
tigat. Fu atunci o adevrat rumoare mut printre arma-

tele de neguri. Urniri de coloane greoaie, manevre de

învluire, o întreag strategie de umbre materiale; pe

urm fu o panic adevrat, când noui i tot mai multe

raze sosir i boabele de ploaie se aprinser de bucurie

printre ramurile plite.

întâi pornir soii cu o sentinel- Vzând c se în-

deprteaî^ cu adevrat de Nistru, ei îmi trimiser sa-

lutri grbite, iar degetele ei se coborîr de mai multe ori

fugar pân în dreptul buzelor. Dincolo de bttura întrit
a pichetului înclmintea li se înfunda adânc în moa-
lele pmântului desfundat de ploaie. Cu fie care pas bot-

forii crau ocale de pmânt negru, basarabean. Dar îna-

intau voioi i liotrîi s se îndeprteze de ap, chiar

dac tot pmântul li s'ar fi agat de picioare.

Blan era nu se poate mai dispus. Faptul c-1 dis-

tanam de ceilali, era pentru el i mai semnificativ.

Orândui s-1 conduc iganul Gherscu, mai înalt decât

dânsul i de temut cu figura lui neagr, burat i ciu-
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pil de vrsat ca un strat de pmânt moale ingurit în-

desat de ploaie. La vederea lui, bucuria lui Blan se ogoi.

i când soldatul îl pofti s'o ia înainte, figura cea blond
se înroi deodat!, vinele i se umflar pe tâmple, iar

mustaa lui se zburli ca o flacr. Din ochii albatri m
sgeta cea mai sfredelitoare mânie...

— Haide Blan, las necazul... datoria e datorie...

Se repezi subit spre mine i mâna i se ridic din cot

cu pumnul strâns. Dar se opri la deschiztura de unghîu

drept cu antebraul.

— Hai, mai biete, rosti atunci calm iganul Ghe-

r^cu, c ne-apuc nmiazu...

Dar printre dini Blan. îmi uer. sfidtor:

— M arestezi, hai,... ca s poi intra nestingherit în

casa mea... D'apoi dac crezi c are s-i mearg... Eu
unu* am s povestesc i eu seva acolo undi trebue...,

tiu c amu ai s amenini i s sudui, dar s nu te bu-

curi de jaba, c mult n'are s-i mearg mi rule...

— Dac vrei, pot s adaog i astea în raport? îl în-

trerupsei msiu*at i calm; c-i pui nevasta s atrag
ofierii în cas...

Blan tresri i m fulger cu trsnetele privirilor;

dar la cuvintele care urmari, capul îi czu pe umr ca la

un executat prin împucare; buzele nu-i scpar decât un
sughi înecat de muribund.
— O lai s se culce cu ofierii ca s poi trece apa

nestingherit... i sor-ta la fel cu gradaiii... Povestete
asta acolo unde zici, dac vrei s i le-aduc pe amân-
dou plocon dup tine... Mi-e scârb s te vd... Ii

împrumui femeea ,ca s poi trece spionii la bolevici...

Mar de-aici pctosule... Mai bine pune-o de-a dreptul

la mezat c tot atâta ai câtiga... barim eti ferit de

gloane i de pucrie...

Vorbele mele cdeau ca lovituri repetate de mciuc
în cretetul aplecat al contrabandistului. Mâna îi czu
moale In jos; în locul roului aprins al mâniei i al s-
nlâei lui debordante, se aternu pe figura-i galbenul

pal al stupoarei, apoi negrul cadaveric al veninului.
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— Mini, nimeni nu s'a culcat cu nevasta meai uer
el intindu-m drept în lumina ochilor.

i glasul indignrii lui, care nu-i mai gsea loc de
ieit prin orificiul gâtului prea c cere, sufocându-se, su-

prem favoare acestor ochi dela care atepta o desminire,

o zare de îndoial pentru vorbele prea grele, cu care îl

miruisem.

— La nimeni nu s'a lsat... i-a btut joc de tine, a-

tât... N'o s ajungi tu niciodat s te culci cu ea i nimeni
din voi, veneticilor, râse el aspru i stins, - iar lumina
ochilor mei îi rspunse la rându-i cu râsul ei, care ia

înaintea oricrui grai, oricrui semn, ori crui cuget l
care niciodat în prima ei lucire cel puin, nu poate .s

mint.
Coborîi ochii, ascunzându-i de aceast cuttur scor-

monitoare, cutându-le alt luciu, de împrumut, dar za-

darnic, lumina lor spusese ce avea de spus. Iar Blan cu

simplitatea instinctului sli cetise acolo ce avea de cetit.

Se cltin, cât era de zdravn ca un beiv care pornete
pe picioarele de-odat încovoiate.

Gherscu, uimit peste fire de acest dialog, îl îndrept
cu un pumn solid în ale:
— Aa se vorbete cu dom' locotenent... mama ta de

bolevic. Mar înainte... "c-i mut cpriorii...

Rmsei nemicat privind dup dânsul., Mi-amintii de

ferestruica suspect din iatacul Niculinei i de înfricoarea

subit cu care o privea în unele momente. Dar era uimi-

tor... Oare o namil atât de bine zidit, a putut s cread
c i în lipsa lui...

De foarte departe... sora i fratele îmi mai fcur
pentru ultima oar semn de mulumire, cu basmalele co-

lorate.

O curiozitate vie, lucid, bolnav, m împinse în cele

din urm spre ctunul fr nume. O noapte crunt opac
ni se puse dinainte i la fiecare pas al lui Pafnute ea f-
cea deasemeni un pas spre noi i mai ctrnit i mai
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compact. Dar ne mâna din urm vântul stepelor care-mi

arunc în ceaf i înlr'o ureche, stropi fini i reci ca nite

vârfuri microscopice de ghia. Legnându-m domol pe

spinarea lui Pafnute ,pe care începutul de criv siberian,

nu-1 scotea din mersul lui tacticos i înelept, îmi tot

dregeam în gând convorbirea ce voi avea încurând.

Primele cuvinte, primul aranjament de cuvinte cu care

aveam s intru în vorb, cu care aveam s-i aduc vestea,

pe care ea poate n'o aflase, se aez i se stric de

mai multe ori în mintea mea. i'n suflet îmi furnica în

acela timp cu nerbdarea cea mare, o stânjenire, o do-

rin de întârziere, cu cât distana se micora; în sufle-

tul meu curgeau dou cuiburi de furnici în sens con-

trar.

— Doamne, de-ar fi aflat, îmi ziceam pe urm — i
apoi iari: Doamne de n'ar fi aflat...

Nerbdarea i nelinitea de a o vedea cât mai re-

pede, dorina intermitent de a amâna întrevederea pen-

tru o noapte mai limpede sau a doua zi pe lumin, m
fceau când s dau pinteni brutali lui Pafnute, când s-1

tlomoiesc dup câiva pai, cu smucituri violente din h-
uri, încât bietul strateg nu mai înelegea nimic, - dup
cum pe mine aceast stare de spirit m enerva i m z-
pcea într'un chip nefiresc i de care credeam de mult

c mam desobinuit.

Dar în faa portei de lemn toate ovelile sburar i m
trezii deodat dârz i stranic, cum îmi plcea i cum
fnsfârit m obinuisem s fiu în faa femeilor, care de

departe îmi i)ricinuiau nelmurite i suj)rtoare neliniti.

Intrai cu întunericul i cu o volbur bubuitoare de vânt,

tragic i calm ca un arhanghel ce-a descins de pe-o

arip de nor. Dehi prima vedere înelesei c Niculina

nu aflase înc nimic. î>i din nou m încerca gândul la
s-i dau vestea ceva mai târziu, dup ce perdeaua avea

s SC lase, pe urma primului act de dragoste. Ba chiar

o obsesie pervers strui într'o scurt învârtire de clipe

.s m îndemne ca s proclam noutatea chiar în plin
beie a spasmului.



110 GIB I. MIHESCU

Ambiia de a cântri adevratul ei sentiment fa^ de

mine, de a folosi acest moment unic de spontan des-

tinuire, pe care nimic nu mai avea s-1 stânjeneasc, m
determin s încep cu vestea însi. i'n gât simii cum
m îneac nesigurana, ca i când în clipa care urma,

avea s se aleag chiar soarta mea; Doamne, în clipa

când aceast bizar aventurier avea s-i trdeze ade-

vratele sentimente fa de mine... Articulai inegal i
stângaci: <

— Ei, ce veste-i trimete domnul...

— Care domn...

— Domnul... domnul Blan, soul...

— Ah, Serghie... el nu e chiar aa domn, dar nu e

nici mujic, rspunse ea simplu. Las-1 acolo unde-o fi,

cu necazurile lui, sracu... C el nu-i câtig pâinea

aa uor ca dumneata...

Aici fcu o pauz:
— Care eti boer... i ofier...

Niciodat nu-mi vorbise astfel... Gsii c momentul se

oferea minimat. Dar pe când îmi rotunjeam fraza hotrî-

toare în minte, ea râse deodat, parc s împrtie brus-

chea i asprimea rspunsului i aezându-se pe mar-

ginea patului, m dojeni cu blândee:
— Dac m'asculi frumos, n'ai a te teme niciodat de

dânsul. De ce-1 despreuieti atunci?

— Nu mi-e team de loc, nici astfel...

Ea 'm privi cu un râs iret al ochilor, pe care se sili

s-1 alunge cu închipuit grab.
— Sigur? m întreb, ferindu-i galnic privirile în

pmânt.
— Mai sigur decât crezi...

— Dumneata eti ofier, de ce ar putea s-i fie team...

Dar privirile le inea necontenit în pmânt.
— De trei nopi îl atepi s vie? i doar nu-s la ca-

ptul pmântului Blile acelea.

— Poate o veni la noapte, ori poate mâine noapte...

ori poate mai târziu... Asta nu ine de el când se în-

toarce... Dar n'ai nici o team, nu s'a întoptat aa de
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mult vreme i i-om spime c ne-a prins vremea tot

vorbind despre cri...

— i el crede totdeauna ce-i spui, toate povetile

care-i trsnesc prin minte?
— Va crede, dece s nu cread...

— Mare gogoman... oare e adevrat c toi brbaii
din Basarabia sunt atât de gogomani i cred orice le

spune nevasta...
;

— Nu tiu... dar el crede...

i ddu din umeri cu neînelegere.

— Nu e mai bine aa? De ce s-i fac sânge ru,
de ce i-o spune imul i altul. Sau s se lase la ele
gânduri negre.

In zilele când apropierea de dânsa mi-era oprit, con-

versaia noastr devenea fatal mai rezervat; acum ea se

zbârlea deabinelea în cotituri coluroase, pe care nici

unul din noi nu se arta dispus a le ocoli.

^^ Ei bine, acum nu va mai crede, strigai însfârit.

Acum a aflat totul... acuma dac ar fi s se întoarc,

nu ne-ar fi bine la nici unul. înelegi, la nici unul, nu
numai mie singur... poi fi sigur de asta...

— Ce tii dumneata... încerc ea s râd iari.
— tiu... el mi-a spus azi diminea...
Ea ridic deodat faa încremenit brusc spre mine.

— Ai vorbit dumneata cu el?

— Azi diminea. Lâng Nistru... Se încurcase pe-a-

rolo. Greise drumul dela Bli tocmai pe la bolevici.

— Nu-i adevrat.
— Pe ce vrei s-i jur?

*Se Întunec i plec fruntea crunt în pmânt; iar

cu tficui ateptând cu încordare primul ei cuvânt sau

gest. Auzirm vântul hohotind pe la geamuri, apoi r-
Imfni pe undeva, în pod, ca o rostogolire de trupuri grele,

cu chicituri caraghioase ca o saraband nocturn de o-
bolani cnorriii. în numr nesfârit. Abia întru târziu m
Intrebn

— UmiL'-i acuma r

— La ora.
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Apoi dup ce ezit puin, punându-mi drept în coul
pieptului ascuiul unei priviri de fier:

— Mort sau viu?

— Viu...

Ls iari capul în pmânt.
~ Viu i nevtmat... Afar dac nu l-o fi pus ne-

curatul s încerce daqj e mai repede la picior decât glon-

ul paznicului ce i-am dat...

Sttu mai mult vreme astfel, în urm se ridic îi

netezi poalele ca în Ir'un gest de hot^îre, fr s m pri-

veasc i iei. Rmase mult vreme afar. Eu ateptam cu

pumnul strâns în buzunar pe micul revolver Walter. M
ls singur mai bine de o jumtate de ceas. Regretam
c n'am urmrit-o. Când reapru prea c-i uitase de

prezena mea aici. Prea c nu m vede. Potrivi ceva

prin coluri. Iei din nou afar i iar veni, aducând ceva,

o cof cu ap, pe care-o aez într'un col...

„Din cauza la, l-am arestat', voiam s spun; dar nu
izbuteam; severitatea înlemnit a obrazului ei îmi inter-

zicea orice cuvânt. M indignai pe subita mea timiditate,

dar când vzui c mi-e cu neputin s'o alung m în-

grozii cu desvârire. ,,E nevast de contrabandist", îmi

spuneam. „Eti un idiot'' îmi rspundeam. „Asta a fost

lot ce-a simit ea pentru mine.... i-a fcut nevoile cu

mine... dar n'are nici o importan, e o soie, o complice

de contrabandist'", îmi spuneam ca s-mi stimulez nep-
sarea. Dar nepsarea mea era stângcie, nlângie, m
simeam muiat pân'n gât în ridicol i m gândeam c
dac voi face vre-un pas spre u, m voi îneca de tot. In

timj) ce încpânându-m s rmân, nu m hotrâm la

nimic, nu eram în stare s^ gsesc un cuvânt. Iar le-

meea se învârtea la distan i m ocolea, gsindu-i
de lucru pe afar^, întârziind, ateptând s plec. Nimic,

nici o revolt, dar luciul de-acum al ochiului ei i imobi-

litatea adâncj a dungilor care despreau obrajii de gur
îmi spuneau c nu mai e nici o viclenie femeiasc la

mijloc, nici o cochetrie prefcut, ci c trebuia s plec.
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Bar ea nu gria nimic, nu se vita, nu ipa, nu m a-

luuga.

Oj un curaj forat, pe jumtate ameit de aceast indi-

ferenV complect, umilitoare, izbutii s fac primii pai,

m4 apropiai de ea... dar trecu repede pe lâng mine,

fâr s se fereasc... Fr mcar s se fereasc... ca i
când na fi fost.

O ateptai din nou s treac, îns acuma se inea i mai

la distan. M apropiai cu pas ferm de dânsa, tindu-i

ieirea cu buzele mânjite de un rânjet fricos.

Se opri, oprindu-m cu ochii, fr nici o clintire în

privirile ei atât de mobile de femee, ce se tie frumoas,

dorit.

Ce dorii domnule?
De ce nu puteam s-i spun: la vezi, c te leg i pe-

tine cu mâinile la spate! De ce-i spuneam ca un amorez

caraghios de teatru prost:

„L-am arestat, ca .s rmânoni noi singuri, s fii nu-

mai a mea''...?

Ah, eram stri^tor de caraghios. Ea-mi rspunse cu

o micare atât de dispreuitoare din buze, c m n-
pustii asupr-i. Ka m îmbrânci cu putere pân 'n p-
reele din contr, cu o putere neateptat, brbteasc
Dar revenii la ea, strigându-i: „Nu va avea cine s te

scape, eti a mea, înelegi, eti numai a mea '.

Strigai astfel, dar îmi pream lamentabil cu aceast
noufl umilin, cu care vream s-i dovedesc c pentru

dânsa fcusem lotul; stângacea. stupida umilina ce mi-era

atât de brutal refuzat.

Dar asta m scoase de lot din .srile:

— Mi-am fcut datoria! ii strigai victorios, c am g-
sit cuvântul mântuitor. Puin îmi pas do line!

Dar era prea târziu. Cu lotul târziu. Din neînsemnata
tresrire pe care i-o surprinsei atunci, înelesei c dac
a fi început astfel, drumul ar fi fost cu lotul altul. Poate
mai greu. Dar drept, fr ocol, piepti. Mândru.
— Dac vreau te arestez i pe line, îi strigai, când fu-

sei pentru o doua oar repezit în parele. Ka-mi rs-
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piinse cu un surâs atât de amar, de dispreuitor i de

sfidtor, c-mi fu ruine, de aceast ameninare. Nu mai
era nimic de pierdut: m^ repezii înainte orbete. i d-
dui peste un scaun... Pe care-1 ridicai i m aezai. Vântul

bubui deodat în apropiere, plesni geamurile cu o coad
piezie i se îndreapt în sbor fâlfâitor. II ascultarm cum
se îndeprteaz tot mai mult pân când nu se mai auzi.

— Pe tine nu te arestez, îi spusei calm, decretând

armistiiul. Dei ar trebui... M'ai atras aici în cas, în în-

elegere cu el... Ca s putei trece spioni i... Tu tii

ce te-ar atepta?...

— Nu te oprete nimeni, îmi rspunse sec i fr p-
sare. N'ai decât s arestezi...

Intorsei scaunul i-1 înclecai, pentru a-mi sprijini br-
bia de speteaz. O priveam micându-se calm, ca i când

nu s'ar fi întâmplat nimic. Calmul sta m exaspera mai
ales.

— "Dac vreau o fac, pentru c pot...

— i-oi spune ce-a face... pe puterea ta...

Era pentru prima oar, când Niculina lui Serghie B-
lan îi permitea o necuviina fa de mine. i prima dat
când tutuitul nu mai era o marc de concesie sufle-

teasc, de intimitate, de discreie amoroas- Dar în schim-

bul de vorbe ce urm, cuvântul „dumneata" reveni în gla-

sul ei, distant, rece, sarcastic parc.
— Vas'zic asta i-a fost tot aleanul pentru mine, glu-

mii la rându-mi batjocoritor.

— Aiasta a fost... Dumneata credeai altfel...

i începu s râd amuzat...
— Mini, strigai.

Dar ea râse i cu mai mult voioie.

— In definitiv puin îmi pas, îmi luai revana cinic...

Mi-ai folosit ca s-mi potolesc fierbineala din pântec...

i tu i cumnat-ta... sora lui...

N'am primit rspuns...
— V mulumesc la amândou...
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— Sâ-fi fie de bine i s mai poftei i alt dat,

rspunse alene, complect indiferent.

— Ins mulumirea mea se îndreapt mai mult la

tine.,. N'are a face Mriuca cu tine... încercai s reiau

ofensiva pe portia amorului propriu. He, he... ea e o

biat rncu, bun de întrebuinare când era brbatu-
tu aicea. Pe când tu... ah, trebue s'o spun... eti deli-

cioas; se cunoate c nu te tragi din teapa ranilor
stora, din mijlocul crora tot am s te scot eu odat i
odat.... Nu vezi c ai început s întrebuinezi i groso-

lniile lor...

Ea csc lung, se întinse. Vorbeam înainte, o apre-

ciam punând culori calitilor ei vzute i ascunse, care de

care mai minunate. M întrerupse, cscând iari zgomo-

tos:

— Saldaii dumitale or fi dormind toi acuma... Vai de
paza ârii, pe mâna cui a fost lsat...

Aspirai adânc i zgomotos aerul. Ea chicoti...

— O, n'avea nici o grij de paza rii... i acum te mai
îndoeti câ e bine pzit?
— S'a întâmplat odat... în timpul sta de câte ori

n'a mai trecut el pe sub nasul dumitale... Iaca dac am o

mulumire, e c$ pe urma mea, i-a ce zici c'ai gsit sub
fustele mele, au putut i bieii de ei, bieii sldai s
doarm...

Amintirea a ceia ce am gsit sub fustele ei, m travers
deodat, din moalele capului i pân'n ale ca un cu-

rent de foc. Dar mai ales acest mod rud de a-mi aminti,

acest calm i aceast sfidare. O, dac Niculina ar fi vrut

cu adevrat s se rzbune, n'ar fi avut de fcut decât

s relnoiasc amintirea nopilor trecute, ba chiar s în-

ceap s se desbrace i s-mi reziste vu orice pre, aa
goal i Înverunat.

Vruscl s ocolesc acest gând drcesc, dar un demon
neîneles m îndemna acum s i-1 suggerez eu însumL
i începui iar, în netire s-i înir buntile corpului ei.

Ea rdea dup fiecare întrebându-m: „Nu aa?' Iar eu,

nucit, întrebam In rAndii-mi dup fiecare: ,,Cum i asta
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n'o s'o mai vd, nici odat?..." Iar ea râdea i se frângea

din mijloc, lsându-se de-a curmeziul patului...

Când conversaia deveni extrem de obscen i când

ea fu scuturat de un acces mai lung de râs, ânii de
pe scaunul meu care czu cu zgomot i m npustii

asupr-i. Dar electric parc, ea reveni în poziia de a-

prare. Stteam amândoi unul în faa altuia, artându-ne
colii, ca nite fiare.

— i cu toate astea, reluai o i prsit a convorbirei

împreunându-mi resemnat mâinile la spate, cu toate astea,

dac Blan ar veni acum la fereastr i te-ar vedea aa
voinic i hotrît, ascult-m pe mine, tot te-ar omorî!
— Nu tiu pe mine, dar pe dumneata cu siguran.
— i pe tine... Am cetit-o în ochii lui, când ne-am

desprit. Mi-a strigat c m va pârî la efii mei, c-I
arestez, ca sa pot nestingherit s-i necinstesc casa. „Ia

seama, s nu-i aresteze i nevasta", i-am spus, „când

or afla c i-o împrumui la militari, ca s poi trece

Nistrul în vrenue ce ea se culc cu ei!" A, cum a srit,

atunci, parc a fi turnat jratec pe dânsul. Niculina tre-

sri deasemeni, privindu-m cu adânc, struitoare cu-

riozitate. — i-a btut joc de tine! mi-a strigat el atunci,

asta a ficut ea, dar nu s'a culcat cu nimeni... N'o s a-

jungi tu niciodat s te culci cu ea i nimeni din voi,

veneticilor. Vai, i cum urla!...

— i ce i-ai rspuns? întreb ea. cu glas stingherit,

înnecat...

O privii lung, tcut. Iar ea m privea deasemenea a-

dânc, struitor, ochii îi creteau, trsturile ei de piatr

deveneau mobile, omeneti, femeeti. Fr s-i rspund
începui s msor încperea în lung i 'n lat. Se apropie

de mine i m opri, apucându-m de bra. Repet în-

trebarea, intindu-m drept în luminile ochilor.

— Spune, ce i-ai rspuns?
Ddui din umeri i vrusei s-mi urmez drumul.
- Nu i-am rspuns nimic, ce s-i rspund... Regre-

tam c-mi scpase î ceia ce apucasem s-i spun...
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— Nu-i adevrat! Ce i-ai rspuns?, uer ea, sculu-

rându-m de bra.
— Ii spun, nu i-am rspuns nimic. Dar trebuia s-i

înir atunci... Ha, ha, ha, nenorocitul credea c eu .sunt

ca Marinescu, s m mulumesc doar cu câteva pupturi ..

Ha, ha, ha. ce idiot... Asta nu mi-a mai fost dat s vd...

S ai o nevast ca tine i s'o crezi...

— Nu i-ai rspuns nimic? îmi tia ea. înc neîncrez-

toare, firul cuvintelor.

- Nimic. îi spun.

\u-i adevrat...

Ii spun, nimic... numai c nu mam putut stpâni

s m uit uimit la dânsul. Asta a fost fr voia mea. Ii

spun drept, eu credeam c el tie, c el singur îi în-

gduie înadins... ca s-i poat face contrabanda...

Ea ls ochii în pmânt. Pru c gândete adânc înc
nu-mi dduse drumul de bra. Adugai:
— El .se uita mai mult în ochii decât în gura mea. i

ochii n'am putut s-i opresc s nu spun adevrul.

Hidic repede capul spre mine, examinându-m cu a-

atenie extrem i strângându-m nervos de bra.

Pentru c tcusem iari, m îmboldi cu vocea, tiat,
ÎFiecal la fiecare cuvânt.

Crezi, c'o fi îneles?...

— Eu cred c'a îneles...

?

— Când la tras soldatul de mân, din ano i a-

menintor, cum era la început, picioarele i se muiaser de

lot i capul i-a czut pe-o parte, ochii i s'au deschis ca

la un spânzurat... abia mai putea merge...

— \ îneles... bolborosi ea dup o tcere. i pe urma
vorbelor ei. iar se întinse tcere. Mai târziu m ls
de bra i se mic greu spre pat, cu ochii în pmânt. Se

aez pe marginea patului i cltin afirmativ din cap.

— EI a îneles c s'a întâmplat i pentru c l-ai ares-

tat... Dac nu se întâmjjia nu puteai s-l arestezi...

Crezi.

Nu llu. dar el crede.. Nu te-ai fi pus ru cu el



118 GIB I. MIHESCU

dac nu se întâmpla... tocmai pstrând ndejdea c, se va

întâmpla cândva...

— La început el a crezut c vreau s glumesc... Pe
urm mi-a strigat c dinadins vreau s-1 deprtez de

cas... dar n'am s izbutesc nimic...

— Tocmai aa s'a întâmplat cu ofierul care a fost

înaintea dumitale... Acela era altfel de om, se vede c
era din alt parte de ar...

Mi-1 reaminteam acum bine pe locotenentul, pe care-1

schimbasem. Ii întâlneam adesea numele lui prin dosarul

pichetului i acum îl reineam: îl chema Mtsaru Florea.

Era un rocovan zdravn, cam lbrat, i cam butu-

cnos. Probabil unul din beneficiarii activrilor cu

duiumul i fr selecie din timpul rzboiului. Când mi-a

dat în primire sectorul, m'a însoit binevoitor de-alungu.I

lui, îns msurat ^la vorb i parc inând s-mi arate, c
alt raport între noi n'ar exista decât acela impus de

situaia noastr. La desprire, mi-amintesc bine, c mi-a

spus aceste vorbe, pe care i le repetai Niculinei: „îmi

pare bine c scap de-aici... Dac mai rmâneam, cred

c înebuneam de urât".

— Avea dreptate confirm Niculina, privind în gol...

Dac mai sta înebunea... Dar mie nu-mi plcea de loc...

De altminteri, dup; a treia, a patra noapte, când a vzut
c nu-i va merge aa uor cum s'o fi socotit, îmi cdea
la picioare i plângea ca im copil ca s plec cu dânsul

în lume, la nemereal...
— In Rusia?...

— N'am dat seama unde... Dar dece în Rusia? îmi

spunea c legea nu l-ar opri s m ia de nevast... dac
m'a împca cu prinii mei i i-a aduce o zestre. Dar

pân atunci el m'ar ine ca i pe o nevasti- Numai s-mi
prsesc cât mai de grab brbatul. Era sigur c dac
îl voi îndruma la pl-ini, el îi va îndupleca s m ierte:

l)atea din pinteni i se lega pe cinstea lui c nu se va

lsa pân nu va aduce lucrurile la bun capt. îmi mai spu-

nea c are i el avere, la el la ar, imdeva, nu tiu

unde... Serghe auzia toate astea pe acolo, arata ea fe-
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reslruica suspect — cci îl prevestisem de toate. Une-
ori iotra peste noi, pentru c se împrietenise cu el ca i
cu dumneata. Ba chiai* îl primea foarte bine, îmi fcea cu

ochiul s-1 rugm s mai stea, ori s mai pofteasc i
altdat în zilele când trebuia... Câteodat se ducea chiar

la el acolo la Nistru s-1 vad... Soldaii începuser s-1
cimoasc i când îl întâlneau pe-acolo, ziua, seara, ori

dimineaa, nu-i ziceau nimic... iar el îi vedea de treab...

Poate Tor fi pârît vreodat, dar domnul ofier nu-i

asculta... Pe urm când v'ai schimbat, Serghie a fost

stranic de mâhnit, i-mi spunea într'ima: Pcat de loco-

tenentul nostru... Ofieru' ista nou trebue s fie ru al

dracului... i saldaii lui nu stau o iac... Aitea-s grni-
ceri... îs oameni ai dracului venii din partea ailalt a -
rii... i ofierul lor, e aa i pe dincolo... C el te-a v-
zut... i nu tiu cum, dar îmi plcea tare s ascult, când
spunea cât eti de ru i neastâmprat...

.0 lsasem s vorbeasc în voia ei. Nu m privea. Din
când în când fcea o pauz ca i când ar fi msurat
dac nu mi-a spus cumva prea mult. Pe urm mai aduga
ceva. i iar se oprea. Când tcu de tot, o întrebai:

— Dar i mai înainte...

— Cum mai înainte 1...

— înainte de ofierul care a fost înaintea mea... când
a mai fost pe-aici tot un detaament din regimentul no-

stru...

— Atunci Serghe nu m amesteca în treburile lui. A-

bia de-mi spunea câteceva...

Asta doream eu s tiu în primul rând. Dac fusesem
singurul. Pe urm vrusci .s tiu mai departe: când a

fost cu mine înuntru, — atunci la început, cci mai pe
urm era cu neputin—: Serghe a privit vreodat la noi

pe ferestruic? Dar nu mai putui s-i descletez gura.

M'aezai lâng dânsa, pe marginea patului. Deastdatft
nu se mai feri.

— Va s zic, am fost singurul?

losA surâsul ei ironic m fcu s regret aceast între-

bare, îmi rspunse mai târziu:
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— Nu trebuia s fac asta!

— Dar nu îneleg, revenii la nedumerirea mea, atunci

de ce te uitai tot la fiecare cinci minute la ferestruic...

la început... la început...

Aa luasem obiceiul dela cellalt. Dar, ce vorbeti?
De-ar fi vzut el mâcar atâta... cât a fost la începui.

El atât m'a îndemnat; dac; nimereti cumva pela noi, adus
de vre-o bnuial s te poftesc cu mult struin. Dar
lot povestindu-mi cât eti de stranic, m'a fcut s te

chem eu singur, c se potrivea cu ce-mi spuneau i
vagmitrii ti...

Pe urm rmase mult pe gânduri, cltinând capul cu
convingere

:

— A îneles chiar dac a fost numai aa cum zici...

Simt eu c'a îneles... i-1 simt pe apoape... Are s vfc

in curând...

Izbucnii în hohot voios...

— Dup vre-un an, doi, dac nu i mai mult...

— Va veni în curând... II simt pe-aproape... Nimic
nu-1 poate opri...

Privea în gol i vorbea. Voioia mi se mai dilua. Dar
profitai de prilej, ca s-mi trec braul pe dup alele

ei. i mirarea mea nu fu mic de loc, când nici de data

asta nu întâlnii împotrivire. Privea necontenit în gol

— Cel puin s ne gseasc împreun dac e aa pe

aproape, glumii.

Ea zâmbi ceva mai târziu. Poate nu de gluma mea.
— M va sudui i m va frmânta nmlt, tiu bine,

continu ea, privind în acela fel, nelmurit. Ca s afle...

dar eu n'am s-i spun nimic... Ins dac e vorba s se

întoarc la închisoare, iari... Se opri speriat i m privi

j)e furi s vad, dac aceast întrerupere m'a nelinitit.

— N'avea team, am s-i spun c te-ai ludat.

Apoi se scutur ca s-i alunge gândurile. Se întinse,

întinzându-i braele în sus i-mi surâse. Pe urm bra-

ele se abtur asupr-mi i m cuprinser.

— O fi afar! glumii, strângând-o.

Dar ea ddu din cap cu încredere i m asigur:
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Acuma nu... i iac nici în noaptea ce vine... dar în-

tr'una din nopi... peste o sptmân sau poate dou
nimic nu-l va opri... Tare nerbdare am... s vd ce va

zice el întâi... ce va face...

Apoi întorcându-i brusc spre mine faa, m întreb

deadreptul

:

- i-e fric?...

Rasei puin cam circumstanial. Ea m srut i se

desprinse privindu-m cu adânc luare aminte pân în

fundul ochilor.

Pe urm buzele noastre se cutar cu furie i czu-
rni zvâcnind ca nite fulgerai pe patul nesaului. De-

afar nu ne privea decât întunericul invariabil.

Dimineaa ferestrele sau tivit cu alb i când am ieit

afar, valea Nistrului zcea imens sub totala candoare^

Pafnute a pornit s ia în piept troienele, în vreme ce

crengile înc nedespuiate de frunze ne sorcoveau în trea-

ct, vrsând asupr-nc grmezile reci de microscopice

stelue. Dar pân s ajungem la post soarele a rsrit
boete i a prefcut magica privelite într'o mlatin
inform.

In nopile urmtoare venii la Niculina, statornic, prin

gleile de ploaie, atras i mai mult de flacra miste-

rioas a necunoscutului pe care ea-1 simea pe-aproape i
trebuia încurând s apar. Rzbteam prin vzduhul îm-

pânzit de ape ca o mitologic a{)ariie, clare pe-un ani-

mal marin. Prin noul clement, deslnuit de norii cari nu
se mai goleau de zile întregi, Pafnute se comporta cu, a-

cecai bravur leni i cu aceiai bunvoin, care-1 f-
ceau nepreuit tovar. Picioarele lui subiri nu cunoteau
picturile prompte ale reumatismului din bltoace i des-

fidau amgirile cleioase ale cernoziumului basarabeaji-.

Aruncam in urma mea poarta cu zgomot i nu tiam
dac o fac tocmai pentru a sfida orice team sau poate,

pentru a surprinde vre-o micare, a i)rovoca o întâm-

pinare fi, a primi vre-o întiinare tainic din ochii
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vorbitori i încercnai ai Niculinei. îmi va trimite ea oare

aceast întiinare tainic sau privirea ei nu-mi va des-

vlui nimic, m va lsa s calc înainte, în netire spre

prpastia ascuns, m va îmbrbta s pesc orbete
cu zâmbetul ei indescifrabil, într'una egal cu sine în-

sui?
Curios. Niculina era acum mai iubitoare ca niciodat

i totui nu tiu cum, aceast expansiime sentimental,

acest piept i aceste brae care nu se mai saturau de

strângeri, aceti ochi cscai pân'n înfiortoare abisuri

negre, m fceau s m simt deodat izolat, fr nici im
reazim sub picioare, gata s m rostogolesc într'o besnâ,

fr fund. M strângea cu o furie neîneleas, pentru

a-mi reaminti în fiecare sear,' i de mai multe ori pe sear
câ simirea ei n'a înelat-o niciodat i deci n'o va înela

nici acum; c el, dac n'a pornit înc încoace, într'o

bim zi va porni i într'o bun noapte va ajunge.

O informai c sentinela mea l'a condus fr nici o b-
tae de cap, pân la postul central i c el s'a lsat dus

blând ca un miel; îmi ddui cu prerea c dac pân
acolo n'a fcut nici o micare de scpare, de-acolo îna-

inte nu mai poate fi nici o ndejde. Acolo l-au luat în

primire jandarmii i tia nu prea tiu de glum. Excor-

taii au atâta groaz de dânii c se in de pulpanele

lor de fric ca nu cumva s trezeasc vre-o bnuial,
dac din nebgare de seani ar lua-o ceva mai repede la

picior. Când jandarmii le strig s se in mai departe,

excortaii o fac de-a'nderete i cu mâinile ridicate în

sus. De-altfel unul ca Serghe Blan nici nu poate fi dus

cu mâinile i poate nici cu picioarele libere...

Dar toate amnuntele astea, pe care o nevoe nelmu-
rit, m îndemna s le evoc, n'au nici o importan pentru

Niculina. Ea d din cap neînelat de credina ei i m'a-

sigur: într'o noapte va fi aici...

— Bine, s pofteasc! îi spun râzând.

Alte-ori îi amintete de ofierul, care-a pzit înain-

tea mea. Era, cu adevrat om din popor ajuns ofier prin

rzboi. Fusese pe vremuri învtor. Tatl lui era ran
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chiabur, dar Niculina nu-i putea aminti în ce parte de

ar îi avea ogorul: ofierul îi spunea adesea dar ea

uitase. Nu da nici o luare aminte pentru c tia c
n'are s-l urmeze. Dar dorina lui pe zi ce trece mai vie

de-a o duce înapoi la prini, pentruca dup desprire

s'o poat lua de soie, prea s'o fi afectat mult. Ii înira

cu poft mare, planurile lui de viitor, mângâind-o pe

picior, ca pe-un C9pil pe care vrei s-l adormi, îi des-

cria viaa pe care ar fi dus-o ca soie de ofier, îi po-

vestea de boii tatlui su, al crui singur fecior era,

de cireada de vaci, de cai, de via care „la noi crete alt-

fel, pe barci", de livad, de pogoanele de ogor din vale,

semnate parte cu porumb, parte cu grâu, secar or o-

vz i schimbate alternativ, se gândea c a venit vremea

s dea ajutor tatlui su, s-i cear mutarea în cea

mai apropiat garnizon de dânsul.

Observai c dela un timp, Niculina revenea prea des

asupra acestei idei. Ea m privea semnificativ i m
asigura, — dac înaintaul meu ar fi fost altfel, poate

cine tie, gândul plecrei ar fi muncit-o cu adevrat.

Dar aa cum a fost nici nu vrea s gândeasci prea

mult, se învase aici cu Serghie, cu plecrile lui pe nea-
teptate i cu întoarcerile lui nocturne, cu afacerile lui

misterioase, despre care nici ei nu-i spunea, nimic mai

înainte dar de pe m-ma crora aducea bnet bun în

cas. Acum îns când aflase îi plcea i n^ai 'mult.

— Avem bani s ne mutm la ora i s ne facem o

cas, îmi spunea ea — cas i mai bun ca a prinilor

mei. Iar aici dac am vrea am cumpra iar toate locu-

rile astea pân departe la mnstirea de maici; ele au

mai fost odat ale tatlui lui Serghe, care a fost rze
bogat, dar un beiv i mueralid, a nimicit totul i i-a lsat

copiii sraci, dup ce a fost plit de dambla la tractir.

.^i copiii i-au semnat, afar de un frate al lui Serghe,

care era doctor la Odesa, dar a pierit în rzboi. M-
rioca era stricat de mic, a lepdat un copil la trei-

sprezece ani; brbatu-su a luat-o doar cu casa care o

are i cu puin ogor. Iar Serghie de asemeni a fost mare
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oltic i beiv, l-au alungat din coli, dar de când m'a
cunoscut pe mine nu s'a mai îmbtat niciodat.
""— i acum de ce nu v ducei la ora? Ca s nu se

întoarc la vechile obiceiuri?...

- Dup atâta timp nu se mai poate întoarce... M'am
învat cu viaa asta... cu plecrile lui... La ora ce s
fac? Negustorie? Doar sunt ovrei destui, pe-aeia nu-i

poate întrece nimeni... S se bage iar nacealnic? Asta

cred c nu s'ar mai putea i nici n'a vrea eu... Dac
ar sta necontenit cu mine, dac n'ar rzbate lumea, s
lupte i s-mi aduc... cine tie... hm... asta cred c o

înelege i el... eu nu m'am dat niciodat cu el în vorb
de aa ceva... dar vede c-mi place astfel i el singur n'ar

vrea s m duc de-aci...

A... dac'ar fi ofier... un ofier aa ca dânsul, mai,

c i-ar plcea. Ofierul îi duce viaa tot la câmp, umbl,
alearg, poruncete, bate pe cei mici, e temut i la nevoe
Irage cu arma... Numai c atunci toate astea le-ar face

pentru comandament... nu pentru dânsa.

O ascultam zâmbitor. i pe buze îmi juca întrebarea:

dar un ofier aa ca mine? Insa glasul îmi rmânea mut.

O curiozitate extrem, un amor propriu împins la pa-

roxism îmi înbuea cuvântul în gât: ateptam s-1 ros-

teasc întâi ea. Iar ea atepta deasemeni i m privea

îmbietoare. Privirile noastre îi vorbeau limpede; înele-

^erm deci reciproc c dintru încei)ut, cel puin, nimeni

dintre noi nu va ceda cel dintâi. Cunoscurm o adevrat
deslnuire de plceri i ea m privea recunosctoare i
fericit, printre genele întreesute, când o prseam cople-

îit i sfârit de prelungile-mi îmbrieri. Mângâin-
•du-m une-ori pe pr, în aceast stare letargic, tresrea
deodat, prea c st gata s-mi vorbeasc i eu o

fixam, cu încordare ridicat la maximum, cu stranie lu-

•cire în ochi. Dar renuna numaidecât i fr s zic un cu-

vânt cdea cu capul în perne. Zâmbea amar. Pe faa
mea trecea atunci o lumin fugar de restrite i sar-

casm. Atunci, cu zâmbetul acela, pe care a fi vrut

^ i-l zmulg odat din suflet, dei era pies scump în
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salba-i de podoabe, încorda deodat auzul i prea c
dibue cu niiftiif invizibile necuprinsul întunericului de a-

far.
- Nu IC teme. c nu va mai veni, m grbeam s'o

asigur, nu va veni înainte ca...

~ înainte ca... repeta ca un ecou vocea ei de argint.

- înainte de a-i ispi pedeapsa... care nu cred c
va fi mai mic de cel puin un an... i asta tii,... cu mare

indulgen... consiliile de rzboi nu prea glumesc...

- In curând va fi aici, îmi rspundea cu uer de bici

care plesnete obrajii, cu o încredere atât de îndrtnic,
încât mi-era cu neputin s opresc un scrnet de în-

frângere i ciud.

Atunci îmi zâmbea dulce i liisl, întindea mâna s-i
strecoare degetele prin viele' prului meu. - Niculina, îmi

venia atunci s-i strig... Dac tu n'ai mai vrea s tii de

dânsul... »

Dar zâmbetul ei m amuea. Nu, nu va rspunde nici-

odat dup vrutul gândului meu... Sau poate, la rându-i

se teme ca i mine... dar nu, zâmbetul ei spunea lim-

pede c nu se teme de nimic.

M trase pe pieptul ei i gur în gur îmi opti:
- Trebuie s-1 atept aicea... Trebuie s vd, cât m

las .sâ-1 atept...

- Ile. he, din închisorile noastre e greu de scpat...

- Cu atât mai mult îmi va arta c nimic nu poate

s-1 împiedice. Deocamdat poate se ateapt la o pe-

deaps mai mic... Dar va veni fr mult zbav, dac
f>edcapsa-i va fi aa cum spui...

Trebuia s'o copleesc cu nprasna strângerilor ca s
alung din ochiul ei aceast lumin rece i fix, care în-

soea încpinala-i prevestire, dar în sufletul ei vedeam
tot mai mult c e cu neputin s m aez singur i bi-

ruitor stpân.

Atunci un eveniment extraordinar se petrecu pe Nistru,

evenimentul mult ateptat. Un frig aspru i posomorit se
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lsase de câteva zile i apele lenee ale fluviului prin-

ser pojghi pe maluri. Apoi într'o bun diminea va-

lea se drapa întreag în vestmânt de nuntire. Un vânt

greu i întunecat începuse o nval czceasc dinspre

rsrit i soarele trebui s stea mult vreme ascuns dup
norii cari vrsau nmei. Apele Nistrului curgeau mur-
dare, cu sforuri greoaie i încete ca nite hoarde ador-

mite în ea. Pe maluri îns începutul îngheului se amuza
s descrie festoane albicioase i neregulate de pojghi
suprapunându-le uneori, ca ardezia pe case.

Zj>ada conteni, dar simunul czcesc, îi sufl mult
vreme pe deasupra i pe dedesupt, repezind-o în vis-

cole turbate dintr'o parte într'alta .înc zile în ir, pân
când înghe el însui i czu la pmânt, arpe de sloi,

care se preface în buci. Atunci pustiul alb încremeni

cu magnificele-i i candidele-i dune i Nistrul încremeni

însui, iar vzduhul rmase tot posomorit.

Oaspeii începur s se îndeseasc; îi gseam dimineaa
la eirea din bordei, pâlcuri de mujici nerai i nedormii,
brbi patriarhale ,cciuli czceti jegoase i cu blana ju-

puit prin stuful mielor slbatice. Unii se descopereau

respectos, dar cei mai muli duceau doar un deget, ma-
ximum dou spre numele tatlui. Primul lot al acestor

clieni matinali, învluit în promoroac, îl salutai cu sim-

patie i-1 tratai cu ceai fierbinte. Apoi dup o perche-

ziie sumar, îl îndreptai de cum veni noaptea pe crruia
sticloas care împreuna acum cele dou maluri.

Dar lotiu*i noi soseau unul dup altul i'n atepta-

rea nopei, în afar de câte-o bucat de pâine nu mal
aveam cu ce s domolesc foamea lor slbticit de frig,

de drum, de peripeiile prin care trecuser. Tot ce gria
moldovenete era ales i drumul i se dischidea spre a-

pus: chiar dac vreunul mai încherba acolo câteva fraze

mai mult ori mai puin româneti i dac ochii i-erau

limpezi i cugetul senin, mai ales dac prea s fi um-
blat pe la noi, indulgena se cumpnea asupr-i, atin-

gându-I îndat sau dup vre-o zi, dou de gândire. Dar
acei cari nu puteau rîzbate prin acest ciur destul de
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<locâl pialonicii, dar mi ridicai pedeapsa. O zirii chiar

eu pe nebun disprând i rea])rând dup tufiuri i Paf-

iiute trebui s fac în zadar dovad de zburdlnicia picioa-

relor lui. Trsei chiar în sus cu revolverul, dar femeia nu

t>pri. i înelesei cu acest prilej c i soldaii mei. când o

vedeau atât de aproape, ca unii ce-o cunoteau, greeau
cu o iot linia ctrei.

Când m hotrîi, în sfârit s m duc la Niculina,

|)ierdui la intrarea ctunului curajul de a-i înfrunta sar-

casmul i drept pretext de amânare a întâlnirei care

m nelinitea ,câutai s'o vd pe aceast amazon furi-

bund. Era i ea deasemeni o moldoveanc rsrit
i dospit din plin, cu zdravene picioare i mâini voi-

nice. Era mai înalt i mai desvoltal decât Cebuc O
chema Matrona, pronume pe care abia i-1 îngima. ot
timpul, cât îi vorbii, ameninând-o cu oprirea definitiv a

ingduinelor de pân acum, dac mai îndrznete s
mai calce linia de paz, sttu cu capul în pmânt, cu
ochii aproape acoperii de valurile încruntaturilor. Ma-
xiliarele i se strângeau energic parc ar fi vrut s se

rpunâ unul pe altul, dar nu scoase un cuvânt. Nu ri-

dic ochii i nu fcu tot timpul alt micare, decât s
comprime i desdoaie o bsmlu colorat, pe care-o

avea întâmpltor în mân. Cred c nici nu m'a vzut.
Când plecai ameninrile mele deveniser din cale afar de
teribile. Asta no opri s fie surprins în noi cavalcade
desperate .. Eericilule Cebuc...

In sfârit iat-mâ-s dinaintea Xiculinei. Sttea pe ju-

mâtate tolnit In pal i cetea. Mai târziu vzui c cetea

o carte de .Xmfiteatrov. ''Ce nume; acum auzeam întâi

de el).

tia c Irebue s fiu eu cei care am btui hi u; ridi-

case ochii de pe carte i m atepta cu zâmbet linitit.

— I/ai adu.s pe Serghe? fur cuvintele cu care m
intflmptn ridicflndu-se. E legat afar? .

7
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i pe urm se porni pe râs: — Vai, ce stranic e

locotenentul meu... Vai... Vaiii...

— Pstreaz-i laudele pentru când se va întoarce...

— Cum, ai s-1 iei i de-aici?

— Nu, dac a ajmis aici e scpat... Dar s vedem dac
are s treac de linia zvoaelor.
— N'ai s faci una ca asta! m amenin galnic cu

degetul. Haide, fagduete aici c n'ai s-i faci nimic,
dac-1 prinzi...

— Eu sigur c n'o s-i fac nimic... Dar nu tiu ce i-or

face acolo unde-1 voi trimete...

— Leag-te aici, c n'ai s-1 trimeii îmi întinse ea
mâna molatec...

— Ba poi s nu-i faci nici o ndejde, nevestic
drag... Dac sunt eu aicea, ce nevoie mai e de el...

i m'aezai lâng dânsa, cuprinzând-o de mijloc...

— Dar e casa lui aici...

— Ne vom muta în alt parte...

— Eu nu plec din casa asta niciodat... II atept aci...

Pentru c va veni... cu toi vagmitrii i toi saldaii

ti...

Pe urm se puse iar pe râs, m srut i-mi trase

capul pe sâni:

— Cât de copil eti... i-a nzrit aa pe-un biet

om... Nu'nelegi c el a plecat la ora... la Bli... el

face afaceri acolo... noi din ce vrei s trim?... Nu e fru-

mos s bnueti aa i s urti pe-un om care te-a

primit cu atâta buntate... Hm... pentru asta i-ar trebui

o bun urecheal... Ai noroc c te-am lsat s intri prea

mult în sufletul meu... altfel i-a fi tras zvorul pentru

totdeauna...

M uitai adânc în ochii ei s vd pân unde jocul

apelor din funduri era al sinceritii i de unde înce-

peau cercurile minciunei i ale btii de joc, dar cine pu-

tea vedea în aceste negre fântâni fr sfâi^it? Atât doar

înelegeam acuma: un mic cerc, unul singur cel puin on-

dula i cretea acolo i pentru sufletul meu....

i de aceea, pentru prinderea lui Blan aprinsei din
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Iar cazul unic, care putea fi altul decât rusoaica, ru-

soaica mult ateptat!
"Consideraiile asupra numrului spioanelor descoperite

îii ultim vreme la Chiinu i'n alte orae i sate din

Basarabia, formau un capitol foarte desvoltat în instruc-

iile, ce nu ne mai dau rgaz acum. Iliad avusese deci

dreptate: un nermurit sentiment se'ntoarse din inim-mi
spre dânsul, cu toat puterea.

Dar zilele Crciunului sosir plumburii i deerte. Sol-

daii chicotir, traser câteva focuri în sus, iar când

no§ptea lung, fr nici o ndei^e, îi ddu cea mai mare
msur a opacitei sale, ei aruncar dou rachete spre

slvi în onoarea lui Dumnezeu. Psrile de lumin îi

luar deodat zborul triumfal, cu largi fâlfâiri de aripi

re se întinser peste maluri, ca doi arhangheli ai m-
rci credine. Dar se izbir de tavanul de catran al ce-

rului care nu mai primea i czur mânjite de pcura
nopci, zbtându-se la pmânt cu zvâcniri tot mai poto-

lite, ca dou psri sgetate.

Soldaii chicotir din nou i traser iari focuri de
arme: o grenad cu bombnit armonios, ca o puternic
lovitur de tob, vibra nota-i profund deasupra col-

nicelor i vâlcelelor, care-i rspunser cu surprinse i re-

petate ecouri. Dar de pe rmul cellalt al fluviului

nu rspunse nici o bucurie i nici o pasre de lumiu
nu încerc zboru-i zadarnic spre înlimile zvorîte. În-

tunericul domni dumnos i rece acolo, desprind parc
pentru totdeauna cerul de pmânt, ca în noaptea fr
veac a începutului. ^\ mâhnirea m înbui atunci i-mi
strivi i ultimele frâme de ndejde. Nimic nu va mai
veni, de niceri, niciodat, nimic nu se va mai împlini;

nici un vis, nici o minune. Norul opac al perdelei de a-

poi a fost Iras. Lcrmi calde m podidir în întunere-

cuf bordeiului i le ascunsei de mine însumi înfundându-mi
fruntea în moalele perinei.

A doua zi de Sfântul tefan o noutate groaznic ne

9
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învior un moment închipuirea pentru a ne poticni apoi
i mai adânc în nemernicia monotonului destin-

Cpitanul Bdescu i Voldurul su nprasnic, fur g-
sii în stare de schelete la mai puin de-o verst de e-

itul codrului, care punea întins stavil între sectorul

datoriei i oraul Ghenei lui. Ba nu, din cpitanul B-
descu mai rmsese întregi picioarele dela genunchi în

jos, ferite bine în antiurile cu care fcea furori prin o-

ra. Dar din Boldur nu mai rmsese decât carcasa în-

treag, gata s'o iei, s'o ndeti cu sârme i s'o aezîj

în muzeu. De jur împrejurul acestor eroice rmie,
oamenii dimineii mai gsiser vre-o câteva semicercuri,

concentrice de stârvuri de lup, la numr nousprezece,
ifr egal cu totalul încrcturilor unui Steier zdravn
i a unui Browning mic. Amândou armele zceau de tot

aproape de cei doi viteji: Steierul i o încrctur goal
de browning lâng Boldurul, care judecând dup direc-

ia copitelor, czuse cel dintâi, îns necontenit inând îna-

inte; browningul gol i-o încrctur plin, care n'a-

pucase s fie introdus în trupul revolverului, stteau a-

runcate la mic distan de osemintele cpitanului B-
descu, care mai fcuse sau fusese tras o bun distan de

credinciosu-i animal. Aci urmele nu mai spimeau nimic,

lsaser o încurctur inform în zpada îngheat. Nu-
meroas hait!

învlmeala sinistr de gloane i incisivi de fiar,

avusese loc între a doua i a treia noapte de Crciun,
de bun seam între al doilea i al treilea cântat evan-

ghelic de cucoi, la acela num,âr de verste de aci pân'n
rmul fr Crciun al fluviului, — cât de aci pân'n o-

raul unde robul unui Dumnezeu al rzbunrei atepta

ascultând cu talsul pe spate i cu cornul credinei în

cap, cu cartea de rugciuni în mân, glasul ecourilor ne-

ptrunse, înfptuirea minunei în care el singur credea.

Aci, la rspântea acestui codru care nu se mai sfâri

nici odat pentru dânsul, muri cpitanul Bdescu, a-

sasinat de-o npraznic întâmplare nocturn, departe de

mama i de credina lui. Poate el nici nu tia dac în
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noaptea aceia e Crciun; dar eu m gândesc neconte-

nit de atuncia la ultima lui clip. Ce-a rmas defini-

tiv întiprit pe creerul lui? Expresia râztoare a nsucu-
lui, a guriei senzuale i a brbiei barinei Ghenea, sau

partea de sus a feei, frimlea i ochii ei tragici? Dum-
nezeule, dac reflexul de fatalitate al privirilor ei ne-

msurat de mari i de negre, a prezidat clipa supre-

mei despriri, eu cred c de-acolo de departe, de din-

colo de Olt, un dangt de clopot i-a adus aminta de în-

semntatea nopei, despre care se spune, c acei ce se r-
tcesc pentru totdeauna în înlimile ei gsesc poarta des-

chis la locuina lui Dumnezeu.
i zilele trec

Iar dac rusoaica mea întârzia, în schimb imaginea

ei proteiform m viziteaz chinuitoare toat noaptea,

cci dela un timp rresc vizitele la Niculina. Adorm cu
privirile ei înfipte în cuget, cu privirile ei adânci i negre,

care deodat se aprind de pâlpâiri fosforice i se încon-

joar de un irag de dini albi ca de lup, ca dinii sn-
toi ai Xiculinei, — cu care am petrecut pe furi în prima
noapte de Crciun, — dar eu nu fac nici o împotrivire,

nu fac nici o micare spre steirul i spre browningul
meu, unul sub pern i altul pe msu, i m las devorat,

cu o voluptate care m înfioar, la acest 6asp al fptu-
rei cu infinit de multiple, de frumoase, de nestatornice
fee, cu râs ncmaistpânit i sigur de norocul lui ca al Ni-
culinci, în noaptea de Crciun.

Inlr'o diminea cu moin, care m îngrijoreaz i m
face s scrutez cu aplicaie de inginer crusta de sticl a
apei, primesc o vizit uluitoare, considerabil: domnul co-

lonel, domnul colonel Ttranu în persoan.
Flcile lui sunt acum tot atât de proeminente ca a-

lund cftnd l-am vzul întâia oar; mustaa crunt tuns
scurt i dantura puternic pe care o ghiceti chiar când
nu-i muc buzele subiri îi d acea ai)aren sever
care nu contrazice de loc luntru-i sufletesc. Soldaii se
mic dinainte-i mecanic ^i r^mmf ».;'n nchu lor citeti
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un fel de teroare ,pe care în zadar încearc s'o acopere,

îmbrbtându-se unul pe altul prin oapte furie.

Domnul colonel declar p a venit în inspecie, dar nu-mi
face nici o inspecie; de câte ori aduc vorba de felul

cum mi-am orânduit detaamentul pe grani el d din

cap aprobator, înainte ca s sfâresc De ce a venit a-

lunci domnul colonel?

Am impresia c vrea . s spun ceva, dar nu începe

s spun nimic i m privete întrebtor, mirat c nu-1

întreb nimic. Tocmai domnul colonel, care nu admite s
fie întrebat aa cu una, cu dou, i înc de lucruri care

nu sunt în legtur cu serviciul. Domnul colonel par'c

simte nevoia unei destinuiri, unei explicaii, d semne

de nerbdare i pentruc disciplina militar m împie-

dic s-i uurez calea, în cele din urm se hotrete tot

dânsul.

Desigur. Calamitatea femeilor basarabence îl îngrijorea-

z nespus, fie c vin de peste grani, fie c, sunt de din-

coace de hotar. Ofierii mai ales dovedesc fa de ele o

slbiciune, care nu cadreaz câtui de puin cu demnitatea

i tria de militar. Cazul cpitanului Bdescu „a acestui

bloc de energie i inteligena" este elocvent. Cei mai buni

militari, cei mai meritoi subalterni ai si devm cârpe în

faa femeilor; prsesc postul, îi pericliteaz viaa care

e juruit unui scop cu mult mai sfânt. De aceea a hotrît

„s tae în carne vie". Va cere mutarea disciplinar pen-

tru cele mai neînsemnate abateri, va propune la reform
i va deferi consiliilor de rzboi pe cei, cari acoper tre-

cerea clandestin a femeilor ori prsesc postul ca s le

viziteze în mod clandestin. Cpitanul Bdescu i-a pri-

mit pedeapsa dela Dumnezeul cretin, în noaptea de Cr-
ciun (eu credeam c dela Dumnezeul judaic, pentru c
acela a fost solicitat s intervin — dar nu pot con-

trazice pe domnul colonel). Dar domnul colonel va lua m-
surile cele mai drastice chiar dela început, pentru ca

Dumnezeu s nu mai aibe timp s intervin; iar sub ra-

portul onoarei militare i poziiei sociale a ofierului,

dânsul asigur, c pedeapsa aceasta nu va fi întru nimic
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mai prejos decât a Celui de sus... „mai teribil înc, pen-

tnic cel ajuns de ea va tri, ca s'o vad, i ca s'o

simt".

Oelul din ochii si i proeminena de jos a figurei

nu-mi mai las nici o iluzie, c domnul colonel ar ezita

cumva s-i pun în aplicare, la orice abatere ce ar

mai surveni severele sale promisiuni. De aceea tot tim-

pul cât mai zbovete la mine, îmi joac pe buze cu-

vintele, pe care nu i le voi spune nici odat: „Regre-

tul meu, domnule colonel e c n'am nici un noroc, c ea

nu exist înc pentru mine, i marea temere, care m
încearc e c nu va mai veni niciodat. lab azi a fost

moin i tremur de rezistena gheei... încolo, dracul

nu e chiar aa de negru cum îl vezi dumneata la vârsta

d-lale... o, cui îi d mâna, îl poate face s nu fie aa
de negru..."

Domnul colonel a pornit-o spre sectorul lui Iliad i
chiar în noaptea aceea, prea târziu ca s mai iau în-

soitor, am zvârlit aternutul de pe mine i am por-

nit singur prin zvoaie i tufiuri, cu Pafnute al meu,

spre Niculina pe care ghiaa asta furitoare de-atâtea

miragii, m'a oprit s'o vd de-o bun bucat de vreme.

Aveam cu mine toate trei revolverele i de data asta mai
luasem i carabina i baioneta pe deasupra. Mrturisesc
îns c'a forst o nebunie i dac n'ar fi artat atât de

mohorît domnul colonel, cu siguran c n'a fi fcut-o.

De câteva ori Pafnule s'a oprit sforind, iar sticliul

Îngheat m'a privii tot timpul prin milioane de ochi mo-
bili i fosforici, de hait.

O, soarele sta, carc-rai d atâtea tresriri, atâtea ne-

liniti! Cât lumin s'a apucat s verse pentru nite
diminei de miez de iarn ca acestea, e nemaipomenit!
Parc s'a pus s rstoarne toat logica lucrurilor i-a
fenomenelor naturale. Crusta balaurului amorit, de ap,
se ine îns bine, e prea groas i prea compact ca s'o

strbat câteva sgei piezie ,fie ele chiar de foc Dar
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în mine simt o dumnie surd contra oamenilor mei
cari întâmpin fiecare rsrit aureolat i uor pudrat de

cea cu exclamaii de fericire, ca invocaiile sacerdoilor

de demult. S'au cam pgânizat mgarii tia; trebuesc

adui la dreapta credin ortodox, care d fiecrui a-

notimp i fiecrui fenomen al naturei, ceeace este al

su.

Ins pâlcurile muteriilor de sear i de noapte con-

tinu s-mi pun regulat inima la loc. Ce dracu, suntem
acum de-abia la sfâritul lui Ianuarie — mâine e ziua celor

trei sfini ierarhi — i dup toate calculele astronomice,

iarna se sfârete pe stil nou la 21 Martie. i nu e ex-

clus ca o toan dumnezeiasc s'o in chiar pân la A-

prilie, ca'n anul rzboiului ; trebue s fie o regul, cu ier-

nele astea, care încep prea târziu.

Dup colonelul nostru, iac primesc vizita unui colo-

nel autentic al arului; îmi arat documentele care se pare

c au impus i tlmaciului i lui Gârnea, musafirul fiind

scutit de perchiziie .Am la rându-mi, toate considera-

ia pentru hârtiile polcovnicului, dar pretind ca dispoziiu-

nile s fie respectate. Asist chiar eu la perchiziie i dup
rezultatul ei nul îmi cer scuze i invit pe colonel la mas;.

Regret mult c nu-i pot satisface plcerea de a-i încuviina

trecerea pe teritoriul nostru, dar sunt lacom s aud dela

dânsul, ce s'a fcut cu toat lumea bun surprins de revo-

luie, cu atâia oameni de seam ori numai de treab,
cu atâtea... femei respectabile, cum se împac ele cu noul

regim, cum poate toat aceast lume s rabde stpânirea
care a deposedat-o, s nu-i gseasc o ieire, s rs-
beasc, ori câte obstacole i-o sta împotriva la lumin i
la civilizaie. Cum s'au putut resemna aa de repede, a-

tât de uor, aceti oameni, acele rusoaice mândre din

romanele pe care le cunoatem cu toii, încât vedem c
încoace la noi nu încearc s treac decât lume de jos,

mujici ori muncitori, pentru care noul regim nu poate în

orice caz fi ru, ca unul ce s'a realizat pentru binele

lor, pentru stpânirea lor, ca unul ce este al lor?

Domnul colonel care vorbete perfect franuzete, m
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ascult cu luare aminte, încuviineaz la fiecare cuvânt, iar

la urm râde prietenete i m bate pe umr, apoi îi în-

fige degetul în piept:

— Cum s încerce? Când îi ia câte unul curajul,

iac îl trimetei înapoi... Lucrurile acestea se afl repede;

i atunci cum s mai porneasc i alii s strbat stepele

degeaba. Cei mai muli încearc pela nord, prin Polonia,

Finlanda...

Domnul colonel nu se milogete de loc pentru soarta

lui ca droaiele de mujici i nu-^ trece prin minte s-mi
pretind vre-o concesie, care ar semna cu o clcare de

ordine. Se cunoate c am de-aface cu un colonel veri-

tabil. E totui foarte binevoitor i-mi d ample observa-

ii asupra plurei sociale care m intereseaz. O prezint
în culorile cele mai sfâietoare i chiar îi terge câte-o

lacrim la aceste penibile evocri. E atât de maltratat i
atât de zdrenuit aceast lume, care fcea odat „far-

mecul i poezia sfintei Roii' c nu pot s nu-i împrt-
esc mila i indignarea. Dup mai multe sticle, pe care cu
plcere le servesc acestui atât de mictor subiect, dom-
nul colonel devine chiar violent. Izbete cu pumnul în

mas i m întreab direct:

— Ce îace Evropa? Cum nu se ridic în massâ pentru
salvarea sfintei Roii?

Sunt foarte încurcai de atitudinea Europei i nu-i g-
sesc nici o scuz pentru nepsarea ei, ba înc înclin, s
Îndreptesc pe domnul colonel.

— L'Europe — o d niel domnul colonel pe rusete —
in loc s-i dea ajutorul, pune bariere la hotare, celor ce

voesc s scape de urgie. Asta o face l'Evrope. Ca pe conta-

minaii de cium; ne încercue i împuc pe cei ce vor s
scape âe moarte. Asta c tabloul cel mai înfiortor cu
putin: s rmân cu toii acolo ,s moar grmad!
Ce fips de umanitate! Europa civilizat! Ei da, cu tot a-

siatismul nostru, noi domnule am fi avut alt suflet...

i cu gestul, domnul colonel o d i mai mult pe ru-

sete. Sticlele goale clnene la fiecare punct, pe care,

pumnul su, dup fiecare fraz — i acum la urm, dup
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fiecare cuvânt, — îl pecetluete pe mas. încât numai ges-

turile acestea, atât de fireti, pentru o atât de just in-

dignare, îmi atraser atenia asupra îmbrcmintei dom-
nului colonel, care, oricât lipsit de epolei i de galoane,

contrasta într'un chip sritor în ochi cu starea jalnic a

clasei sociale din care fcea parte i pe care tocmai mi-o

descrisese.

M'am ferit evident, s-mi exprim aceast nedumerire;
numai în treact am cutat la cimele tiate, vorba ceia,

ca'n vremurile bune, la cciula i la mantaua din cuer.

De bun seama, trebue s adaog c domnul colonel

era cu totul departe de a fi elegant; dar se prezenta,

la un drum atât de nesigur, într'o inut corect, cu-

rat, rmas complect teafr din rechiziiile repetate

i din pârjoalele, din care, atât de dramatic, îmi poves-

tise c scpase.

Un gând btios m îndemn atunci s ma prefac

câtigat de gaspadin polcovnic i s-i dau s îneleag
câ s'ar putea totui s nu-1 expediez înapoi. Ba . potri-

vesc astfel ca în amurg s vie Gârnea i s-mi ra-

porteze, chiar în faa dumnealui, c refugiaii sunt gata de
plecare: ordon deci plutonierului s scoat pe domnul
colonel din numrul Iqr lsându-1 deocamdat pentru lo-

tul de mâine. Gaspadin polcovnic Vladimir Nicolaevici

Volinsky pare nespus tie încântat i sigur de izbând,

ca un brav militar ce e pornete din nou ofensiva a-

supra suîletului meu pe cele dou fronturi: soarta fe-

meilor burgheze sub noul regim i înverunare cumplit
contra uzurpatorilor.

Abia întru târziu gsesc c e timpul s iscodesc pe

domnul colonel, dac n'ar putea invoca vre-o rubedenie

prin Basarabia i daq nu i-ar putea pregti o serie

de rspunsuri convenabile pentru multiplele instane de

control, pe dinaintea crora avea s treac i al cror
numr i rigurozitate le exagerez pe cât îmi st în pu-

tin.
Nu, aa ceva nu-i convenea domnului colonel — era

prea plictisitor; el se atepta s aibe drum complect
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liber de acum înainte. Dac tia aa ceva, se reîntorcea

cu convoiul; îns era gala s treac Nistrul i singur

înapoi. Prefera s-i încerce norocul pela polonezi. E
rândul meu s protestez ;nu se putea renuna aa de uor
la o companie atât de preioas". Ii cerui deci favoarea

de a-1 socoti i mâine oaspete meu, ceia ce el admise nu
cea cu exclamaii de fericire, ca invocaiile sacerdoilor

fr a-mi scruta ochii i a-mi cântri rezonanele glasu-

lui cu o luare aminte, pe care îmi ddui toate silinele

s par c n'o observ.

Gzduii pe domnul colonel chiar în maghernia musa-

firilor simandicoi, mide a fi gzduit i pe colonelul meu
dac nu s'ar fi grbit— i peste noapte, când somnul
bmefclor dup atâtea verste i pahare îl cuprinse în-

sfârit pe zbuciumatul drume, mantaua lui cu guler de

blan, cciula i cimele trecur din nou la revizie. Dei
ca o marc pentru gzduirea ce-i acordasem oaspetele

îi scoase i pantalonii i cazaca lui verde, acestea

totui nu ne prezentau atâta interes ,pentru c mai u-

oare la control ,le cercetasem dimineaa, centimetru cu

centimetru. Mai de grab m tenta pieptarul gros de
flanel ce i-1 pstrase i care înc îmi da de bpuit,
dar pe care nu i-1 puteam desigur scoate fr s-i în-

trerup tocmai odihna ce-i oferisem, i de care benefi-

cia In mod aa de zgomotos, de parc în patul de scân-

duri i-ar fi gsit loc de culcu tot polcul def husari,

pe care-l va fi comandat pe vremuri, cu strlucire, ca ve-

ritabil colonel.

Cu ajutorul lui Marincscu, magazionerul, care fusese i
abagiu în civilitate i mai ales al unei calfe de croitor

ce-i fcea stagiul, mantaua adormitului fu despuiat de
magnifica ei cptual. O gsirm compus din dou
straturi de flanel, pe care, la piepi, omoldocuri zdra-

vene de vatciinâ Ie despreau de postavul propriu zis.

Dar nimic suspect înuntru. Cum s mai ai aa dar i-

nim s mai strici i admirabilul guler de blan pe care

dealtrainteri 11 pipiser i-1 mototoliser fr folos atâtea

mAlni de diminea.
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— Mi, putei s'o facei la loc pân la ziu ?

— O facem noi i mai de mântuial, rspunse Mari-

nescu.
'— O coasem^bine, domnule locotenent, m asigur

croitorul.

— Haid' bag foarfec!...

Blana, precum m încredina Gogâlea, calfa de croi-

tor, era tivit cu mare meteug. Sub ea, venea pos-

tavul, care, ca toate gulerele era lucrat din dou buci.
— II desfac, domnule locotenent ?

~ Las-1... dac nu s'a gsit nimic sub blan... acolo

ascund ei deobicei hârtiile, c dac pipi s crezi c fo-
nete pielea... S încercm cciula...

— Parc s'ar simi ceva domnule locotenent.

i Gogâlea ridic gulerul la ureche.

— Sunt hârtii înuntru domnule locotenent. Zu dac
nu sunt.

— Ia desf-1 m...
(^

Vârfurile foarfecei ciupir custurile unui col; pe urm
degetele abile ale croitorului apucar de m-echile de po-

stav, im efort mai zdravn, un pârâit scurt i dur care

fcu lumina fetilei s tremure i umbrele de pe preii
de scânduri s danseze — i din mijlocul zgomotului as-

pru im pacheel întins i subire sri. Ne repezirm.

Gsirm aci economiile lui gaspadin polcovnic în do-

lari americani. De la prima vedere, un total socotit pe-o

valut nestatornic i modest ca a noastr, extrem de

copios. Pe o bancnot de cincizeci, gsirm, dup obi-

ceiul cârciumarilor i-al mrunilor mânuitori de bani o

isclitur, un nume: Ifrim Igorovici Ignatiew; o dat
31 (sau 35, nu se distingea bine) Octombrie goda 11914

(un 1 era intercalat desigur ca din greal) i o reflec-

ie care pe românete ar echivala cu întrebarea: „Prin

câte mâini vei trece iubito pân în anul 11954 sau pân'n
anul 21007 i 7 când eu voi fi fcut în 457321695430-

257893275644 de mii i mii de mii de milioane de pr-
ticele". 1 cdea deci regulat dup prima cifra a fie-
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crui numr de ani, ca dintr'o rea obinuin grafic.

Dar numrul enorm al prticelelor îu care Ifrim Igorovici

Ignatiev avea s se vad împrit în goda 2007 i 7,

era edificator pentru mine. Mai ales c totul era încon-

jurat dup acela gust în curbe i volute complicate ca'n

parafele de demult, aranjamentul întreg prând a avea

tot scop artistic, dac trs,turile n'ar fi fost întrerupte din

loc în loc, dup un anume sistem, pe care nu-mi mai
btui capul a-1 înelege.

Ddui ordin s se coase totul la loc i s, se piui. vest-

mintele la locul lor în încperea oaspetelui; bnetul tot

gsit în guler, în frunte cu bancnota autografiat de vre-

melnicul ei posesor, alctuesc în schimb anexele raportului

meu.

Gasj)adin polcovnic întâmpin a dou zi cu forat
expresie de plcut surpriz vestea c-1 voi trimete însoit

de-un om al meu special s lege cunotin cu dom-
nul colonel Ttranu.
— Un om ca dânsul va înelege tragedia unui camarad

de arme i cu siguran c va dispune cele ce se cuvin,

mai ales în urma raportului meu! îl îmbrbtez eu vag i
gaspadin polcovnic, precaut ori înelegând c e de pri-

sos, nu mai insist ca s-1 rein pân la noapte spre a-i

face cale slobod înapoi.
^

Croitorul îmi raportase c la aducerea hainelor dor-

mea dac nu tot aa de sforitor ca înainte, dar profund
i cu respiraia regulat; la prima întâlnire a ochilor

notri, Înelesei c domnul colonel, fie c a simulat som-
nul în acel moment, fie c a prins de veste mai târziu,

era deplin încredinat c echipamentul su suferise o
nou i sever revizie. Totui cele dou puncte întreb-
loarc cu care privirile-i îmi sfredeleau ochii, îmi lmu-
rir cfi nici el nu era deplin încredinat dac examinarea
gulenilui se mrginise numai la descusarea blnei; fo-
netul particular al acesteia îl putea amgi acum i pe
dflnsul, dup cum îl lsa In complect incertitudine pre-
textul, pe care i-l ser>'eam pentru a-i motiva hotrîrea
mea cea nou.
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Foarte prudent, gaspadin polcovnic m încredina c
i lui întunericul i repaosul îi dduser acelai sfat peste

noapte, pe care mi-1 dduser i mie; i c se simea
cu atât mai fericit c nu mai era nevoit s m convingj

de a-1 trimete colonelului meu, cu cât în grupul refugia-

ilor expediai asear înapoi, abia acum îi ddea seama
c se gsea o pereche de ochi, cari se încruciaser cu

ai lui de mai multe ori în lungul drumului spre scpare.

Hotrît, prefera neplcerile administrative i judectoreti

care-1 ateptau, perspectivei de a fi pus la zid, peste

dou zile de agenii cekei.

La desprire, gaspadin polcovnic proclam convins re-

învierea sfintei Roii, vesteji profetic indiferena Euro-

pei i-mi aduse exagerate laude pentru generozitatea mea
de a nu-1 fi lsat pe mâna clilor. Dar dac toate a-

ceste zadarnice i ime-ori cam fragile sforri nu pu-

tur s-mi mai schimbe nici o prere; în schimb rm-
sei cu convingerea nezguduit, inând socoteal nu a-

tât de documentele cu parafe antebelice, cât de pecetea

clar a cuvintelor i înfirei sale spirituale, de accen-

tul pur al primei sale înduioeri i indignri, c prin

faa mea trecuse un colonel autentic, din cea mai aleas
clas a Rusiei de-odat.

i astfel trecu i acesta, dar Avdotia lui Dostoiew-

scky, tot nu vrea s apar. Dumnezeule, dup aceast

insolit vizit, sunt infinit mai curios s'o vd i pe acea^

Cine tie, sângele meu rece i calmul cu care-mi place s
m vd împodobit adesea, vor trece poate prin crud în-

cercare în faa nouii i mult ateptatei apariii...

Deocamdat ndejdea tot mai luminoas a întruchip-

rei ei e înger salvator pentru mine. Dumnezeule, cum
n'a înebuni altfel altturi de aceste zmintite vedenii ale

Niculinei, cum nu m'a vedea singur rupt în buci,
strivit de aceast grozav i perpetu cdere, de aceast

neputin îndârjit de a stpâni locul, din care am cre-

zut c odat cu trupul pot izgoni i un suflet.

Ironiile i contrazicerile mele ,mai mult înteesc aceast

ateptare, ce a devenit un fel de mit de înviere, de re-
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încarnare i el se înstpânete cu atât mai adânc în su-

fletul ei, cu cât întruchiparea lui se vestete groaznic

pentru dânsa, pentru aceast halucinat. Caut s-i în-

fig cât mai temeinic aceast idee înfricoat, dar în a-

c^iai msur ndejdea ei devine aprig i fr rb-
dare: s se prosterne umilit sub lovitura de graie a

arhanghelului, care-a rupt lanuri de temni, a desfun-

dat pori de fier i a clcat în picioare toate zgazurile

morei.

Intr'o sear a desprins deodat colacul braelor de

dup gâtu-mi i a srit de pe genimchii mei, drept lâng
prete. Ua era zguduit cu mare zgomot de-o for
slbatec, nepregeltoare. Lampa era stins dar la re

vrsarea roie a jarului enorm i-am vzut acea figur stra-

nie care lua rând pe rând, cu repeziciune insensibil

culoarea groazei desvârite, a ndejdei împlinite, a do-

rinei impetoase, a deziluziei amare. Pentru c nu era

decât vântul barbar din stepa îngheat, care acum în-

trecuse orice margine.

Izbucnii în râsul silnic al necazului crâncen, al obi-

dei de moarte.

— i-a fost fric? m întreb înfiorat.

— i-a fost ie, replicai cu dispre, cu batjocur, cu
ur.

Poale c n'ar trebui s-mi fie... fu tot ce-mi rs-
punse, ca'n vis. Sigur c nu trebue s-mi fie.

^'c întinserm unul lâng altul în pat i ne strânse-

rm cu toat puterea...

~- Nici acum? întrebai.

- Nici... rspunse rtcit.
i prbuit sub arsura plcerei de-abia consumate,

m mftngâc pe obraz, cu blândee.
— ie ar trebui îns s-i fie... de ce vii... de ce

mai vii?... acuma nu mai pot s te vestesc din vreme,

dac trebue sau nu s vii...

Ii rspund cu îmbriri brutale, slbatece, o fac s
sufere, dar ca m mângâc dulce pe obraz i-mi optete
blând:
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— Nu, ii'ar mai trebui s mai vii...

— M goneti pentru c i-e fric ie...

— Nu comoara mea... nu mi-e fric, nu mi-e fric...

ori cât poi s rmâi... ori când îi voi deschide... Dar
mi-e mil de sufletul tu... 'apoi a vrea s m g-
seasc singur, singur, fr nici un ajutor... Crezi oare

c m'ar omorî?...

Mi-e cu neputin s mai suport. i totui trebue s
reviu necontenit aci, cu pieptul întins, cu voina nestr-

mutat. Sunt sigur acum c el va putea s, se smulg
din lanuri. i jur pe Dumnezeul cel adevrat c nu
simt decât îndârjire; dar nici decum team. Mândria jig-

nitului meu suflet îmi spune c trebue s-i ies neaprat
înainte.

i tot aceiai mândrie m face s simt tot mai mis-

tuitor nevoia celei ateptate. S mi se vorbeasc de ru-

soaic! S am necontenit tot mai aprins imaginea ei

în minte, s fiu amgit de perspectiva pentru mine a

epocalei ei iviri!

Ordinile colonelului, care d dovezi de-o adevrat
manie s'au înteit acum mai ru ca picturile de ploae.

Dar ele m'au plictisit de tot, sunt o adevrat cobe...

cu siguran, ele contribue ca sfânta ghia întins de

Dumnezeu spre îndrumarea unul ctre altul a sulflete-

lor rtcite s se subieze pe zi ce trece. A. vrea o

vorb bun, un pahar de vin, nori de tutun i de n-
dejdi palpabile, cuvântul unui prieten care s doreasc
aceiai înfptuire a zeiei mele, a zeiei noastre... care

s dea visului pojghia închipuirei. S'o vedem aprând
la invocaiile noastre, ca un vis feeric, în norii de opium
ai nepoftitelor iluzii...

Iliad! M duc la Iliad... chiar mâine... ba chiar as-

tzi... Haide!... pregtii pe Pafnute...





— Bun ziua locotenentul Iliad, imit intrând, pe co-

lonelul nostru. Clcam cu pasul lui rar i marial. în-

trebam cu aerul lui mre i grav chestiuni de serviciu.

Dar dela început trebuii s observ c lui Iliad nu-i ar-

dea de glum; ba avusei limpede impresia c tocmai

gluma pe care mi-o alesesem i se prea camaradului

meu de-un gust îndoelnic

JRedevenii eu însumi, când m aezai pe scaunul pe
care mi-1 art. Cu toate c în colib era extrem de

cald el îi pstra mantaua pe umeri i se ls cu jumtatea
trupului pe-o rân în pat.

— Eti bolnav, Iliad...

— tam.
N'a fi putut spune ca vizita mea inoportuna pe Iliad.

Ochii lui i>areau aprini, cum nu-i vzusem, de prie-

tenie, dar trsturile feei fceau sforri grele ca ^ se

aeze în aceiai lumin. Zâmbetul lui era deplorabil: o

schimonositur a colului gurei care-i fcea jale... De-
sigur inspecia colonelului nu lsase amintiri plcute prin

aceste locuri.

— La tine se mai ine ghiaa, Iliad?... Am îneles fru-

ioare, — încercai s virez conversaia spre rmul îm-

pciuitor i alintor al visului nostru; — asta te-a adus
în halul cu care m întâmpini... Soarele i-a fcut faso-

nul... i-o fi topit podul iluziilor... Haidade, la mine se

ine înc bine de tot...

Iliad m privete cu durere mare i pe urm se în-

crunt...

— Dar se va topi în curând Iliad i cu ea se va top»
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toiul... bah... m ateptam ca destinul meu s-mi lot

joace la renghiuri — i aci îi adresai o vorb grea i
ruinoas destinului meu — îns cu siguran c la alii,

ca bunoar la tontul la de Mleru, rusoaica a tre-

cut... Ah, i când oi afla c'a fost aa, chiar c'o s-mi
dau drumul pe Nistru la vale.

Iliad m privete îndobitocit.

— Toi imbecilii au parte... continui eu s m aprind...

i când mai aud i pe colonelul sta al nostru pisân^

du-ne cu ordinile i cu obsesiile lui...

Iliad i-a ascuns faa în pern. Mi se pare c l'am

vzut scuturat de-uu fior. M apropii i-i pun mâna pe

umr: — Iliad ce e cu tine?... Dar fiorii îl scuturau

acum i mai energic. E bolnav ru, sracul! trebue s
conchid, când trupul lui se îndrept i ochii umezii se

desfcur din valvele ascuite ale gulerului mantalei.

— La mine... a fost... începe el stins i se oprete cu

privirile pleotite într'un punct al micei distane care

ne separ...

— A fost... colonelul... vrei s zici?... îl complectez

slimulându-l Ia vorb, ca s se uureze. — i la mine
a fost...

îliad nu putu opri o micare de neplcere.
— ?...

— A fost... rusoaica...

Pentru prima oar am vzut atunci, prin oglinda în-

clinat deasupra patului lat i scurt, ce însemneaz pro-

priu ds a rmâne cineva cu gura cscat.
— A trecut pe la line, o rusoaic? rostesc dup ce

izbutesc s înghit un nod cât o nuc. O rusoaica mai...

— Rusoaica! m corecteaz el iluminai i solemn.
Rusoaica, repet privind acela punct dintre noi, pe care
eu nu-1 sesizez.

Tcere adânc, pe care o rup deodat dup ce bi-

ruesc alic tnecciuni ,alle sbucniri de nerbdare, i —
ciudat, extrem de ciudat -r- de necaz...

— Rusoaica?... A trecut? când?... ce fel de rusoaic?
unde e acum?...
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Nici un rspuns.
\

— Ai lsat-o s plece? abia pol s articulez sub e-

norma presiune care m sufoc...

— A trebuit s plece... am fost nevoit... s'o las...

Simt cum mi se îndeprteaz o mare greutate de pe

inim. i cum ochii mi se strâng, intind fr cruare,

fr nici o îngduin, figura rvit i trupul zdro-

bit din faa mea... Doamne! de unde atâta ur... aa
dela început... i de ce, de ce?...

..In seara de Boboteaz... povestete Iliad i observ

cu vrjmie c amintirile îi fac bine, îl înzdrvenesc,

îl fac s-i duc povestea prin tot mai multe amnunte
pe care le doresc i care m ucid ca nite ace otrvite,

îi pun foc în cuvânt i un aer de învingtor, de ales

al norocului, care m umilete în proprii mei ochi. Dar eu

m silesc s-1 vd tot sub aparena ponosit i jalnic

în care-1 gsisem; îns dela un timp, dela nu tiu care

cotitur a povestirei lui, trebue s recunosc c nu mai

izbutesc...

— ...i-aduci aminte în seara de Boboteaz, fulguia

uor. Eu eisem tocmai ca s primesc vestea cea nou
pe care mi-o aduceau aceti fluturi de argint...

"Ah, metaforele lui Iliad m înfurie. tiu c el are

un caeel de poezii, din care, multe buci alese, trebue

s mai zac i-acum prin fimdul courilor de redacie

ale tuturor revistelor mari i mici. i cu toate acestea^

imaginele lui ue i banale se integreaz minunat în

cadrul prin care sufletul meu se aeaz s primeasc i
s asculte, ca prinlr'o fereastra ce d afar, într'un pei-

sagiu de iarn, povestirea lui.,

Desigur fluturi de argint. Era fatal ca pentru acest

imbalist al sentimentelor omeneti aparatul s fie com-
plect, dup cum i-a fost atât de prompt împlinirea do-

rinei, pe care eu, eu i-am suggerat-o,... nu s'au îm-

plinit înc trei luni de atunci, ah mi-e atât de necaz

pe cele ce au s urmeze, încât mi se pare c toat
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Întâmplarea mi-a fiu*al-o mie... Seara cu fluturi de argint,

cu banalii riutui*i de argint..., de câte ori n'am visat-o

Doamne i eu... de câte ori n'am rostit i eu, numai c în

viilor, nu în trecut, aceast... ah, trebue s-mi amintesc

...nu cumva a auzit dela mine pân i aceast ue ex-

presie, cu cai'e se lfete acum, cu aerul sta care m
horipileaz, dar m i satisface în acela timp, de vic-

tim' a vitregiei hazardului.

— Am fcut multe tururi, continu Uiad, cu tihna re-

semnat i flecar a unei cucoane btrâne, care poves-

tete cu avânt i culoare vre-un tragic eveniment fami-

liar — i pe urm am intrat în cas, unde m atepta

prietenia glbue a focului din sob, era un foc gras, i
galben ca vinul nou, când îl scoi din butoi...

Ah, sfârete Iliad cu comparaiile, sunt gata s strig,

dar focul cel gras i galben ca vinul nou când îl tragi

din butoi trebue s consimt, e nu se poate mai potrivit

pentini aceast noapte divin, pe care poetastrul sta mi-a

furat-o din cartea norocului, aa cum va fi terpelit

poate multe imagini, din cine tie ce volume uitate,

pentni bruma de buntate cât se va fi gsit în umilele lui

compoziii.

...Nu puteam s cetesc... (evident, spun eu în gând)...

parc mai de grab a fi cântat... sau dac a fi fost

poet (aci ls o pauz pentru protestarea mea, care

desigur, nu se fcu auzit)... m'a fi aezat dinaintea

hârtiei albe... O dispoziie, pe care o întâlnesc numai
în rare momente...

Nemernicul minte... Cu siguran, compunea iar o i-

ncpie versificat de-a Iui, asudând i frmântându-i
tâmplele cu pumnii, confundând creaia cu frâmele de
memorie din aptoasele lui lecturi de adolescen.

..Când .sgomote de voci se aud... i pai...

Nu mai încape îndoial, c era gata s se ridice i s
distri^uc câteva înjurturi, pentru a redobândi linitea

ce-i fusese turburat...

...Paii veniau direct spre mine... Spun sincer c în

momentul acela am simit o ciud cumplit pe turbu-
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lori... Nu pot s-1 bage la magazie, pân mâine dimi-

nea, m gândeam... cci îmi închipuiam, c'au dat peste

un prizonier mai important:

— Nu pot s-i fac i singuri percheziie?

Deci întocmai: frizerul era surprins în plin adulter cu

muzele altora i întreruperea îl scotea din rbdare.
tJa se deschide larg i caporalul de serviciu se'u-

fige în cadrul ei, luând-o înaintea mâniei mele: — Sa

trii domnule locotenent, o domnioar...
— O, domnioar! Ce domnioar?...
— A trecut ghiaa încoace i-a fost surprins în... în...

ca la... la... o sut de metri de Cotul Lung.... Luncei,

de patrula Potroc Alexe i Minune Gheorghe... O sut
de metri de Cotul Luncei, repet el, privindu-m atent,

dar eu dam din umeri, nerbdtor.
... Bagi de seam, drag, dac mârlanii înii bga-

ser de seama, c nu era o simpl trectoare...

Fcui semn afirmativ... \

... Bine ,aducei-o...

i povestirea se dapn, aa cum trebue s se da-

pene, pentru cel care a întrevzut-o întocmai în cele mai
simple cute i amnunte.
O rusoaic înalt, într'o ub greoaie, cptuit cu bla-

n ca ubele de cltorie ale proprietrailor de ar; o

cciul czceasc...
— De astrahan brumriu?
— De astrahan brumriu... în picioare cisme de cau-

ciuc vechi cu luciul pierdut, o apariie ca oricare alta,

dac fij^ra aceea prelung, cu ochii oblici, cu ten cati-

felat pe care nici un ger i nici un cataclism social nu
putuse s-1 zgronureze, dac acea voce de cristal, n'ar

fi artat soldailor înainte de orice propusc i semnal-

ment c au de-aface cu o boieroaic veritabil.

inea în mâna, gros i jerpelit înmânuat o cutie

de vioar. Acesta era tot bagajul ei. Mai avusese i al-

tul, II încredinase unui ran moldovan, care trebuia

s'o treac încoace. ranul a rtcit-o îns prin zivoae
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i prunduri i a disprut cu geamantanul; îl i pltise cu o

mân zdravn de cervonei...

^ întocmai... pltete înainte i are încredere în pri-

mul venit... îmi scap fr s vreau.

— Rusoaica era!... strig Iliad. Avea buzele subiri

i fi^ra mat i ochii i se înfigeau ascuii spre tâm-

ple... i avea mi Ragaiac, un picior mi... o Dumne-
zeule mare...

— S lsm piciorul! strig întunecat i dumnos.
— 'apoi se înelegea limpede asta, din modul cum

vorbea i din ceia ce vorbea (Iliad tie bine rusete i
vorbete la fel). Fcea Conservatorul la Odesa, când
izbucnise revoluia. Tatl ei avea mari uzine metalur-

gice...

— Am îneles... n'a spus cumva c'a fost mare-du-

ces, ori cel puin contes i rud dup mam cu fa-

milia Tolstoi?

— Tatl ei era baron... Asta mi-a spus-o îns, abia pe
urm, când am descusut-o mai din scurt i când am
aflat i despre uzine... întâi, nu rspundea decât atâta:

sunt fat din popor... sunt artist i m susin singur...

dar eu cunoscusem destule rusoaice din popor... i altele

mai ceva decât cele din popor... pielia aceia fin o des-

minea... i micile ei gesturi, delicatea, elegana mer-
sului... m rog... lot, tot...

— Omul se mai schimb drag... cocotele nu sunt

întâi .servitoare i pe urm ajung cele mai elegante

femei...?

— Eti idiot... izbucnete Iliad... cocotele din Rusia
sovietic... fine i rafinate... i mai cu seam manie-
rate... îi plâng de mil...

i Iliad Începu s plâng în toat voia. De sigur nu
de mila mea.

...Tat! ei fusese deposedat de revoluie i la un an
executat prin înecare: fusese aruncat în mare cu o piatra

do picior. Acolo în mare, la locul execuiei, scafandrii

se plimbau printr'o pdure întreag de oameni, inui
ferm la fund de pietrele cele grele; dar sforile permiteau
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cadavrelor s fac tot felul de micri de dans, câiid

vre-un scafandru sau vre-un delfin îi croia drum prin-

tre ele. Altfel îi pstrau toate o atitudine oblic, pântecul

i faa spre zaritea de deasupra, o pdure întreag

de evlavioi într'o inut elevat, comunitate mistic i
impresionant, dedându-se îns la cele mai caraghioase

balansri i figuri pe invizibila sârm a neantului la cea

dintâi apropiere strin.
'Acest tablou pe care rmiele familiei i-1 reprodu-

ceau pe de-antregul mutete, dusese mai departe, mai

adânc în sânul ei, fclia tulbure a morei. Cea dintâi

care îndrsnise s-1 zugrveasc cu glas tare — mama
— pierise înebunit de îndrsneal. Pe urm o sor mai
mare, avusese aceiai soart. Ceilali îl pstrau îngro-

zii în adâncul închipuirei; la prima încercare de divul-

gare soarta le era hotrît. Toi triau înghemuii lâng
dânsa, i tremurau mai mult la perspectiva nebuniei ei

decât a lor; pentru c dinuiau numai pe urma arcuului

ei. Pe urm fratele, ne mai putând rezista ispitei ceru

s ia loc lâng printele su. Stpânitorii nu înele-

ser îns c el cerea loc în ap, ci-1 trimiser, prin mij-

locul mai comod al glonului de revorver, s-i caute

printele drept în ceruri. Celelalte dou surori plecar
într'un rând — acum un an — pe acela drum pe

care-1 apucase ea acuma. Izbutiser s'ajung, nu izbu-

tiser? nu putea spune. Dup cum era îngrozitor de gân-

dit dac avea cumva s le mai gseasc vreodat, în ca-

zul când ele izbutiser cu adevrat...

Dup tcerea ce urm fatal, acestui tablou, pe care

mi-1 reprodusese cum putu mai fioros, pentru a-mi paraliza

i frâma de zâmbet, ce-mi mai rmsese, Iliad continu
calm, ca i când nici n'ar fi vzut-o.

Arcuul ei nu era de aur; ea însi recunotea. Era

o bun cântrea i-atât. Sau numai atât era considerat;

poate în alt lume avea s fie cotat la alt valoare.

Dar acolo, de unde venea, cota ei aducea prea puin,

pentru ca surorilor celor doua s nu le mijeasc în gând

c sunt povar î s nu-i ia lumea în cap, fr veste.
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tocmai pentru ca planul sâ nu le fie zdrnicit. Când nea-

junsul i mizeria coboar nobleea sufleteasc e mai

^ea: chiar dac exist, o bnueti prefcut sau silita;

în orice caz pentru atât cât i se ofer, rspunzi tot cu

un gest mare. Dispari. Oricum e grozav i dureros. No-

bleea te mai oblig s dispari fr prevenire; dac n'ar

avea atâtea pretenii, aceast noblee s'ar chema cu-

minenie. Dac ea ar fi tiut de planul lor, ar fi pur-

ces cu toate trei. Le-ar fi cluzit pe toate steaua au-

rului din arcu, a crui strlucire s'ar fi oprit poate sub

cerul cellalt...

— N'o chema cumva Sonia, ori Nataa? fu ultima mea
încercare de a zgudui mcar aceast realitate care se

ridica tot mai solid dinaintea ochilor mei, pentru a

surprinde în dosu-i vanitatea unui cât de mic col de pls-
muire.

— Nu, o chema Valia...

-.- Atunci poate c a fost cu adevrat...

— Cine? tresri i se holb Iliad...

— Cine? Rusoaica...

— Auzisei cumva de dânsa?...

— Care trebuia s vin...

— A... mi-am închipuit c poate auzisei de vre-

una din celelalte surori...

...care trebuia s vin la mine, s nimereasc în sec-

torul meu, complectai în gând.

— O chema Valentina Andreewna Gruzina. Pe micul

nume Valia.

i Iliad SC oprete dîn nou, la rsunetul acestui nume.
— Valia, Valia, optete gândul meu în netire... tre-

bue sâ afli c fr mine, imbecilul te-ar fi trimis în ma-
gherni, alturi de toi vagabonzii, ca s-i ia intero-

gatoriul abia a doua zi de diminea... Pentru ei n'ai fi

fost decât o... rusoaic i nimic mai mult. Una din acele,

de care domnul colonel a dat ordin s ne ferim i s i le

Irimctcm peche, o aventurier care nu preuiete nici a

zecea parte din felicitrile unui colonel. Niciodat n'ai fi

fost Rusoaica t Ce tia doar acest poet fr noroc i a-
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cest ofier dornic de avansare de rusoaic? Eu i-am des-

chis ochii, Valia... ca un ticlos, ca un imbecil l-am

dat în mân pe aceasta minunat, pe aceast fr pe-

reche femee, pe care nenorocitul cu siguran c'a scpat-o,

ca un idiot... ah, ce fericit a fi... dac n'o| ine undeva
ascuns... Nu, desigur... atunci ce sens ar avea jalea îm-

pietrit i sincer, de pe figura lui de flecar...

Dar curgerea vorbei, ls timpul s se furieze neob-

servat i Valia i Iliad se trezesc târziu în adâncimea

nopei unul în faa altuia, în tcerea profund a sin-

gurtei îngheate, în cmrua supraînclzit, scldat
în lumina prietenoas de lamp. Au tâcut amândoi i se

scutur fiecare, amintindu-i de clipa prezent- Eu îi

vd, îi vd bine, în chipul cel mai clar cu putin, pentru

ca numai ascult o povestire, o întâmplare care se pare

c s'a rezolvat dureros, dar asist la o desfurare de

lucruri, ce m ine holbat i neputincios, ca pe un om
legat burduî i trântit la pmânt, care asist neputin-

cios i mut la prdarea cuibului iubirei lui, la jefuirea

brutal i necrutoare a tot ce are mai scump i Doamne,
simte cum inima i se mgnemue lof mai' mufl în ea însi,
pân la asfixie, în ateptarea ofensei supreme, a pân-

grirei scumpului trup, prbuit alturi, a celei mai scum-

pe decât orice pe aceast lume. Ei se trezesc deodat
speriai de distana enorm, pe care a fcut-o timpul, de

când s'au aezat la vorb: iar eu-mi simt inima cum se

contract ca o mciuc de fier, care se pregtete s
izbeasc.

El se ridic stânjenit — urechea lui a urmrit toat
jalea povestirei, dar ochiul i s'a plimbat indecent pe

trupul strâns în taiorul albastru marin pe care, cu toat^

cldura din bordei ea a refuzat s i-1 scoat, pe foile

de aceiai culoare care se întind pân la mijlocul pulpelor

lunguee i fgduitoare. Ochiul sta pe care-1 contemplu

acum i care capt luciu numai sub vântul aprins al

lubricitii a scormonit cu insolena poftei bdrane toate

custurile vetmintelor pe care imaginaia lui le sfâie.
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cu sigurana unui croitor când desface dup prob leg-

tura înseilrilor, a batjocorit sfâietoarea ei durere, cu

zâmbel nepotrivit, cu o uitare a privirei în vre-o rotun-

jime a înfirei ei mldioase, cu o clipire grotesc

a pleoapelor la vre-o micare a ei de neatenie, absor-

bit de mersul vorbirei. Acuma, cu un tact de matelot se

întoarce cu carafa plin de vin, i o îmbie: „ca s uitm
barina"...

O rusoaic trebue s bea prin difiniie. O rusoaic

tân^, artist, i pribeag, gonit de toate spectrele mor-

ii, poposind la miez de noapte în coliba scprei a

unui ofier tânr i subirel. Rusoaica nu-i moae decât

buzele: cci în ochii ei poate tremur înc jocul ppu-
ilor cu sfori, din fundul mrei. Dar el car pahar,

dup pahar, începe s cânte rguit: „Volga, Volga!" ori

„Husar polc" i o îmbie cu ochiri suspecte. îi trage scau-

nul lâng dânsa i se mir c ei oiu-i place vinul sta de

Basarabia, „care acolo nu mai e". Ea îi aduce aminte c
într'adevr n'a mai but de mult vin i-i moaie din nou
buzele, în vreme ce înfiorate degetele lui îi acosteaz
genunchiul i tind s alunece pe coaps în sus cu pai de
pianjeni.

— Nu e rusoaica! strig cu toat puterea, btând cu

putere în mas. Ha, ha, mersi d'aa rusoaic, ha, ha, pe
genunchiul creia se poate aeza o mân aa de repede...

Ha, ha, ha! continu Iliad, m amuzi chiar, rostesc cu
toat sinceritatea, liberat din nou de-o mare greutate...

Oho, departe de-a fi aceia de care i-am vorbit... cci doar
eu i-am vorbit... nu?...

— Dar las-m s vorbesc, domnul meu.
— Poftim... vorbete cât vrei... dar nu e ea.

...Fala a lsat îndat paharul i s'a ridicat. S'a a-

propiat de sob i i-a desfcut cutia de vioar.
— Am s-i cânt ceva frumos! mi-a promis ea i i-a

înstninit luta.

i a început s cânte. Dar el nu mai putea s-i dea
seam, cum tia ea s cânte. S'a prefcut c se apleac
Ia sob, apoi pe neateptate s'a ridicat i a srutat-o pe
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gât. Cântecul a încetat brusc Valia s'a întors i i-a o-

prit hazul i restul avântului cu o privire de mânie. i-a
închis vioara, i-a tras fr s mai zic o vorb oonii
înali, i-a pus broboada cea mare i cciulit i a dat s
ias cu cutia ei de vioar în mân...
— He, he, domnioar^ nu prea v grbii, nu uitai

c suntei prizonier...

— V rog s m conducei acolo unde inei prizo-

nierii...

— Hm, într'adevr aa ar trebui... dar noi nu pstrm
ca prizenieri, decât, he, he... pe cei care au acces în ara
noastr; adic pe moldoveni i pe cei cari au rude (lin-

coace... fos pe ceilali... he, he, nici nu tii ce facem cu

ceilali...

S'a apropiat de ea, sardonic i triumfal: — Ii poftim

înapoi în ara dumnealor, la civilizaia dumnealor, unde
ofierii nu beau vin, unde artistele nu admit s li se pun
mâna pe genunchi, unde danseaz morii în mare, unde s'a

coborît raiul pe pmânt... Evident c între slbtecia

noastr i proastele noastre maniere, dumneavoastr o

s preferai...

— Exact. Prefer s m întorc domnule, cci dac acolo

e aa cum e, cel puin tiu dinainte ce m ateapt.
Dar dac} e s gsesc i aici tot ce prsesc acolo, mul-

umesc, nu mai am nevoe... gsesc berechet la mine...

— Hm, îi închipui, încerc s-i plaseze înc o reflec-

ie, Iliad.

— îmi închipui... îl tai scurt ca s-1 aduc la stricta

desfurare a faptelor...

— Nu m'am speriat eu cu una cu dou, de-o aa bra-

vur — continu el — i ploconindu-m i-am replicat

imediat: ,,Poftii v rog!"

— Ei bine, drag Ragaiac, a eit. i-a pornit-o drept,

fr nici o vorb spre Nistru... ca un... ca u^ leu...

— Ea a fost!... Ei bravo Iliad, te-ai purtat ca un...

— Nu m lai s vorbesc...

~ Restul e lesne de îneles... amintire, regrete, auto-

reprouri...
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— A nu... a nu... las-m domnule, s continui...

— Mai e ceva? întreb, i simt din nou o uoar! strâm-

torare.

— M'am luat dup dânsa. M'a simjit i i-a iu^it pi-

ciorul. M'am pus pe fug... Am ajuns-o: — Domnioar,
nu pot s v dau drumul în mijlocul nopei de iarn...

Rmânei... v rog... iertai-m... m'am întrecut cu fi-

rea... i cu paharul... regret din suflet... imposibil s ple-

cai cu aceast impresie dela mine.

i pentru c ea ezita, m'am jurat c va fi în protecia

mea i c nu i se va clinti nici un fir de pr. i cu

toate c nu tie nici moldovenete i n'are nici rude prin

Basarabia, i-am promis c voi face tot posibilul s'o fac

scpat. A primit i s'a întors. A trebuit mult s stâ-

rnesc ca s ocupe peste noapte bordeiul meu; ea cerea

mori s fie dus în magazia prizonierilor. — Cum crezi

c voi face una ca asta, domnioar? Acolo m voi

duce s dorm eu! am strigat cu trie, tiind c astfel

de abnegaii plac rusoaicelor. Abia atunci a zâmbit, cu

uoar ironie. Nu prea de loc convins, c lucrul se

va petrece întocmai. Am sftuit-o dinadins s trag dru-

gul i s încuie ua pe dinuntru. Ceia ce desigur a i
fcut imediat.

lliad ateapt i probabil îmi caut struitor privirea:

— Aa e c'am întors-o bine... Aa e c...

— Mda

Pân la prânz Valia nu s'a sculat. \.a mas i-a îm-

prit pâinea i bucatele lui cu dânsa. La început Va-

lia era foarte stânjenit i se uita încurcat prin odae
i mai cu seam la aternutul în care dormise i pe care i-

nuse la deteptare s-1 scuture afar, în ger, cu mâna ci,

ceiace fcuse pe lliad s protesteze, dar s se bucure foarte

în inima lui, vzând acest început de familiaritate i a-

reast înclinare spre gospodrie cu lucrurile lui. Masa a

fost din cale afar de vesel, iar spre satisfacia mea —
pentru c acum încep s m satisfac dovezile lui de
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bun purtare — Iliad s'a artat plin de demnitate tot tim-

pul. Rusoaica a gustat cu plcere din vin i chiar a

but mai "multe pahare. Pe urm(; a scos vioara i a cântat,

dup dorina anume a lui Iliad ,numai buci ruseti.

Ah, napanul, maimua! A cântat multe cântece popu-

lare, dar ceia ce 1-a impresionat extraordinar pe Iliad au

fost dou buci din Tschaycowsky, care i-au rmajs

în memorie. îmi fluer începuturile, pe care le recu-

nosc i-1 acompaniez cu ochii umezii: e o roman fr
cuvinte i o barcarol. Sunt atât de asemntoare, c
le poi socoti un singur cântec; dar sunt delicioase.

Bem vin i le repetm iari i iari, cutând s^ ne

întrecem... eu îl opresc cu intens satisfacie la cea mai

neînsemnat not, care a scpat fal din gâtul lui: —' Nu
aa, îi strig aproape dispreuitor... aa... laaaa... Iliad

repet dup mine ca un copil cuminte i are obrazul

scldat în lacrmi. Nu îneleg de ce plânge, dar b-
nuesc c frumoasa idil, pe care el ine s mi-o înire

cronologic nu s'a sfârit tocmai pe gustul lui; atept

deci cu nerbdare acest sfârit, care-mi d ndejdi îm-

bucurtoare i care-mi face incomparabil mai suportabil

povestea.

Dup mas rusoaica întrerupe muzica; ultima bucat a

fcut-o s pleasc, tremur i se zbate într'o jale fr
margini: Iliad îi terge lcrmile i o mângâe cu mult
delicatee; iar ea îl privete speriat; îngrozit, cu ochii

mrii. E o criz ruseasc, îi închipue el. Dar eu vd
în pupilele ei necunoscute imaginea sinistr a baletului

de ppui prinse de sfori în fundul mrei. Fata îi

plânge groaznicu-i destin; acum poate a îneles deplin

c pentru a i se deschide larg drumul spre libertate

va trebui s dea i tributul cellalt, tributul constrân-

gerei supreme... Oh, îmi pare atât de ru de biata fat

i ursc pe acest Iliad, pe acest clu cu mângâieri

tandre... E în puterea lui i asta o îngrozete pe ea, e

necontenit în puterea cuiva i asta o drâm i-o mun-

cete mai greu de cât poate însi ideea de a porni înapoi,

spre ppuile putrede care-i joac sarabanda, legate de
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sfori, împodobite cu stele marine i cu diademe de melci.

O îneleg i sunt alturi de ea: îl ursc pe mizerabi-

lul cu rânjetul lui de satisfacie... i-1 invidiez.

A lsat-o dormind ameit de lcrmi, de spaimele i
de oboselile trecutului. Când s'a întors a gsit-o scutu-

rând iari pturile i cearceafurile. El i le-a smuls ain

mân, a chemat ordonana, pe care a mustrat-o i chiar

a lovit-o. Iar fata, care a intervenit pentru soldat l'a

apucat violent de mân, zdrnicind a doua lovitur,

1-a privit cu dumnie, apoi a izbucnit din nou în l-
crmi, într'o criz subit, zguduitoare. Criza ruseasc! a

conchis din nou Iliad, cu suficiena-i notorie. i cam în

felul acesta a trecut ziua. Rsuflu din nou uiirat.

Iliad s'a aezat într'un rând pe marginea patului, pe

când ea lâng sob îi acorda vioara; acum cuta anume
si-i ^seasc loc cât mai departe de dânsa, ostenta-

tiv. Spre marea lui mirare, ea 1-a rugat atunci s^ treac
pe scaun i pentru c el nu s'a executat imediat, a de-

pus i puin insisten. Atunci el s'a ridicat de pe pat

i a vrut s ese afar. Rusoaica 1-a ajuns la u, 1-a a-

pucat voinicete de coate i 1-a tras înapoi. — Nu tre-

bue s te superi, nu trebue s te superi! i-a strigat i
iari foarte încurcat se frmânta în juru-i plimbân-

du-se agitat i strângându-i pumnii. El a ieit totui

explicându-i c trebue s plece din motive de serviciu.

Canalia, tia cum s joace. S'a întors dinadins foarte

târziu; ea aprinsese lampa i-1 atept înfiorat într'un

col. Nasul i-era rou i ochii plâni. L-a primit totui
cu un zâmbet de blândee care l-a intrigat i aâat
peste mâsur.
— Domnioar, i-a spus atunci cu un curaj care m'a

fcut s plesc. Eu nu v in aici sechestrat. Ordinile

de sus 'ne cer s trimitem înapoi pe toi cei ce vin de
peste Nistru. i c categoric. Eu îns cu toate riscurile

ce-mi atrag, v voi înlesni s trecei mai departe în Ro-
mânia. Dac nu am fcut-o pân acuma, e c atept
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un moment prielnic... Trebue s v fac rost de vre-o

împuternicire, de vre-un act, s nu v mai supere, ni-

meni. Ins, pentru asta trebue timp, trebue cu mult b-
gare de seam s intru în legtur cu vre-o autoritate

dintr'un sat vecin. Am i început s sondez, dar lucrurile

nu se pot face cât ai bate din palme. Ins, oricând do-

rii, dac v asumai singur rspunderea, v stau la dis-

poziie s v trec de zona periculoas- Dar v atrag aten-

ia c v grbii, vei avea considerabile neplceri; iar

cât vei rmâne aci eu v garantez cea mai deplin si-

guran de orice fel.

Fata, tremurând, s'a rezemat de zid i 1-a rugat s'o

ierte dac din atitudinea ei a reeit cumva c ji'ar a-

vea încredere într'însul. El o spriijn stupefiat. Ea des-

minte c a fost în vre-un chip nemulumit de ceva; e

trist uneori din cauza durerilor ei trecute. Dimpotriv, e

atât de fericit c a nimerit aici, încât orice recunotin
n'o gsete la înlimea ospitalitei care a întâlnit-o.

— Nu atept nici o plat, domnioar...
Cu toate c oarecum plat, canalia se poart admirabil.

Totui simt dispus s-1 ascult cu plcere. Zilele trec i de

ceia ce m temeam... O speran tot mai consistent

m îndeamn s cred c opârlanul, încântat de pur-

tarea asta atât de neobinuit pentru el, pân la urm
n'a mai tiut s prind virajul clipei decisive.

Dar în seara a patra, pe când vioara suspina în sur-

din la gura sobei, el se feri puin de privirea fetei i se

scarpin cu grij pe piept, înspre subioara dreapt. Va-

lia întoarse capul probabil involuntar; el îi surâse încurcat,

jignit de el însui c tocmai când arcuul aluneca pe

undele barcarolei, la care fata revenea des tiind c-i

place, el... se scrpina. Nu-i lmurete bine, i s'a p-
rut sau pe figura ei a trecut o umbr, de bun seam de

ironie. i-a tras totui cuviincios un scaun aproape de

dânsa i a continuat s asculte cu religiozitate. Dar
pe âa dreapt, picioare fine i repezi alergau spre acela
el, ah, care nu mai era atins odat, al subioarei res-

pective, îliad SC ridic de pe scaun i legnând capul
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dup tactul muzicei, în timp ce uera inauzibil prin-

tre buze, în semn c fredoneaz, îi cut un loc în um-

brj cu totul ferit de privirile ei i cu spatele la dânsa,

îi vârî mâna pe sub veston i începu s se frece cu ar-

doare, prefcându-se c examineaz nite cartuiere; sa-

tisfacie nou, scrpinatul îi producea o suprciunc dulce,

pe care, în msura înlrebuinrei, simea nevoia pl-
cut s i-o administreze în doze i mai mari. Abia

dup ce trecu mult dela tcerea vioarei bg de seam c
fata nu mai cânt; se întoarse zpcit i-o vzu în picioare,

privindu-l cu ochii mari, grozav de mari i uimii; fi-

gura i-era uor contractat; ah, înelegea, înelegea a-

ceast legitim suprare pe-o oap de militroi slba-

tecii de pustietile pe care le pzete, incapabil s
aprecieze fineea unei tueu, subtilitatea unei uoare îii-

lârzieri, pe-o anume not. li fu atâta ruine, c îi lu
noapte bun i iei în grab, prefcându-se cu o stânjenit

lovitur de mân peste frunte c i-a adus aminte .de

ceva foarte important. Fata întinse mâinile dup dân-
suJ, dar el dispru îndat. Din cadrul uei îl vzu aler-

gând spre magherniele dimpotriv^ Alerga s fac moral
militreasc sergentului, care-i cedase binevoitor aternu-
tul, pentru halul de necurenie i nesimire în care a
putut s triasc.

Binecuvântat pduche!

A doua zi ea îl întâmpin roie, privindu-i pe sub
sprâncene i trgând cu urechea ei fin de muzicant
la accentele râsului prea exagerat, cu care el vrea s-i
arate câ n'a pstrat nimic din întâmplarea de eri. Hiad
umblase mult prin frig i veselia sângelui care aler-

gase prin el In ritmul pasului grbit îi da i-acum, în

cldura cea mare din odi, o dispoziie fr seam.
Mâncarâ fericii, dar odat cu vinul i cu bucalele gus-
toase, dogorite în cazan de trup, simi din nou pi-

cioare fine alergându-i pe trup. Altele i altele, mii de
picioare în maruri contrarii de trupe în manevre: ner-
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vozilalea i necazul extrem îl fceau s le evalueze la mi-

lioane, dei poate nu erau de pricin decât vre-o câ-

teva perechi. Desamagirea i se înfipse ca im cuit în

inim i toat veselia pieri deodat. Dar el fcu toate

sforrile s pstreze o continuitate a înfierei ini-

iale; pentru c) îns ea nu cânta, îndrzni s-i petreac
din când în când, mâinile care acum se încârligau ca

ghiarele de asasin — vai de acela pe care aveau s-1

întâlneasc! — pe sub veston. Odat ,de dou, de trei...

Dar fata asta e complect indiscret. Trage cu ochiul,

faa i se înglbenete, glasul îi tremur... Doamne ,dar

ar trebui s îneleag situaia... aci la marginea unui

râu... îngheat... doar la ei în Rusia... parc nu cumva...

— Ah, am s scot toat trupa, — scap el în cele din

urm, într'un moment de nemaireinut revolt i s'o

desbrac la piele în gerul cel mai cumplit... lart-m, dar

e nemaipomenit barina, cu aceti mgari. I-am inspectat

i-am lovit; pe cel pe care l-am prins cu cea mai mic ne-

curenie l-am îmbrâncit îmbrcat în Nistru i am po-

runcit s i se arunce toate efectele peste el... Iat acum,

de când a îngheat râul, nu se mai spal niciunul... Dar

le viu eu de cojoc: am s-i tvlesc acuma pe toi în

zpada îngheat... Ah, i pe sergentul sta, care mi-a

împrumutat scârboenia lui de pat!...

"^Se ridic palid i hotrît i odat cu el se ridic i
dânsa, la fel de palid, tremurând.
— N'avea nici o gi'ij domnioar, am s astup fe-

restrele ca s nu-i ofer o privelite necuviincioas. Dar

iart-m, nu pot s sufr, s rmâi cu aceast impresie

despre mine... Destul c i-a rmas cealalt...

El se îndrept s dea drumul ervetului din fereastr,

dar ea, i s'a interpus în cale. E tras la fa i tre-

mur ca'n friguri, îngimând în netire... — lart-m,
iart-m! i e gata s cad în genunchi...

El a prins-o prompt din cdere i o ine la piept:

ea se strânge, se înfige în pieptul lui, cu pieptul, cu mijlo-

locul ei

:

— Nu e sergentul de vin Vasile Dimitrievici i nici
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un soldat: iart-m, eu sunt de vin, de ce nu m
lsai s scutur ceareafurile Vasile Dimilrievici, — m
temeam c dac le voi scutura din nou, iar vei bate

pe soldat i nu trebue s bai Vasile Dimilrievici, nici

pe om, nici pe animal. Mi-era aa ruine s-1 rog s-mi
ajute, dimineile ,când credeai c dorm i eu nu fceam
decât s m cur, dar pe el nu-1 lsam s se ames-

tece, 'apoi el nu tia nici rusete, nici nemete, nici

franuzete i când m gândeam c trebue s mai afle

i tlmaciul... în fiecare diminea, credeam c am sc-
pat i'n fiecare nou diminea vedeam c m'am îne-

lat... de aceia eram atât de îngrozit Vasile Dimilrie-

vici, când te apropiai de pat. De ce m'ai reinut aci?

De ce nu mi-ai dat drumul atunci... Las'k-m Vasile Di-

milrievici, nu merit s m ii la pieptul dumitale... go-

nete-m pe mine afar în frig... i la noapte las-m s
trec înapoi.... Iart-m pentru toate suprrile prici-

nuitei

Dar cine mai simea acum mers de pduchi, la atin-

gerea acea cald, infinit de cald, infinit de dulce. Dar
cine ar mai fi putut s scape aceast minune trupeasc
odat czut în brae! Gura lui se îndreapt lacom spre

ochi, spre gura ei. Ea înc ezit optind înfiorat: Va-

sile Dimitricvici. Vasile Dimitrievici. ...Vasile Dimilrie-

vici... Dar nu mult apoi buzele lor sunt una i trupurile le

sunt una i intr'un singur trup ei se rostogolesc în a-
ternuturile moi peste sarabanda pduchilor.

— Infect idila, drag Iliad, gem întru târziu, respec-

tându-i tcerea în care czuse — iart-m c nu te pot
felicita pentru aceast aventur...

Abtut peste fire îmi acoperisem ochii. i îndat acolo,

în dosul degetelor strânse m revzui în cea dintâi zi de
Crciun a rzboiului în cazarma de infanterie transfor-

mat In coal militar: repaos i pndachiare. Stteam tur-

cete pe patul comun i suprapus, ferindu-mi lcrmile
cu nesecat izvor de ironia camarazilor amuzai extrem

'
11
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de penibila activitate. Ochii mictoarelor boabe de orz,

surprinse de lumina m fixau straniu i desigur dac
m'ar fi asasinat cineva în acele clipe, mi s'ar fi prut
lucrul cel mai firesc cu putin.
Srmana fat! Ah blestemat, scârboas, ah, canalie

de insect

!

— Binecuvântat pduche! tremur glasul lui Iliad, în

sincer adorare. Tu mi-ai dat s gust cele mai neb-
nuite fericiri! adaug el, — apoi îi drege vocea cu un
pahar nou pentru urmarea povestirei.

Da. Da. i eu trebue s binecuvintez acest pduche,
care oricum, d împrejurrii un aer mai scoborît, oho,

înc destul de scoborît, ce-mi face suportabil aflarea

restului peripeiilor. Haida de! Rusoaica pduchioas, nu
e tocmai ceia ce ateptau visurile mele. Aventura lui Iliad

îmi pare acum vrednic de el, e a lui, nu mi-a mai furat-o.

II privesc cu simpatie i-1 ascult cu înduioare. Unde e Iliad

uuratecul de acum trei luni, cu gesturile lui de mecher
de duzin, cu glumele lui suficiente, cu expresiile de ca-

zon umflat i agresiv: — He, he, cariera... datoria îna-

inte de toate... îmi pare ru, pe onoarea mea, dar, he,

he, barinia, ce sa-i faci, aa e valsul sta al vieei..."

O, Doamne, ce am fcut din bietul biat!

Povestea lui m captiveaz cu desvârire i... drace,

simt cum m înfioar! Cci sfâritul, pe care el înc. îl

ocolete îngrozit, se apropie... i-1 simt din tremurarea

glasului su c e minunat... vreau s zic groaznic, pen-

tru el. Pentru mine... m reazim cu excitat curiozitate de

sob i-mi întind cimele dinaintea focului ,care-i joac
reflexele în luciul lor...

— Hm, ce zici Iliad, nu-i chiar aa — he, he, — de u-

or, valsul vieei...

...Ii închipui tu Ragaiac, aceast fericire fr seamn...

Patru zile de nebunie nemaipomenit... in fiecare dimi-

nea aternuturile erau scoase afar în gerul cel cum-
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plil... iar sear, dup mas, dup cântec, despduche-

rea... i pe urm iubiro, i iar cântec, i iar despdu-

chere i iar iubire... Ii pot spune c era atât de dulce

s'o vezi cu bustul gol, doai' cu sânii prini în reeaua

uoar;^ cutând cu degetele ei lungi de viorist insectele

prin" cutele cmâ^ei... trebue s subliniez prin culele c-
m^ei destul de fine i judecând faptul c ea avusese o

oarecare situaie în ar pe care o prsea, în cutele

rufei celei mai bune, pe care o gsise acolo... înelegi,

drumul pân la hotar, dormitul pe la gazde rneti i
clandestine, traiul în condiiunile pe care i le impunea
contrabandistul, amânrile acestuia ca s poat s'o în-

ele i s-i fure bagajele... toate lucrurile astea, pe care

ea mi le povestea cu atâta ingenuitate, dau alt impresie,

dau farmec nespus, banalei i degradantei operaiuni de

care-i vorbesc... O, era divin, prul ei tuns mai lung

i încurcat în inele de-un castaniu închis, care ziua p-
rea negru, atârnându-i pe umerii plini i rotunzi... i mâi-

nile lungi .i trupul lung, i picioarele lungi... Când sttea
goal i înalt în faa mea, cântându-mi ca într'un vis

de nebunie, ori râzând înainte de a începe, cu arcuul
în jos i cu vioara gata sub brbie, goal, înelegi, m
pipiam s vd dac tresc... Sau când îi examinam
firele prelinse i rari din subiori, frecându-i cu gaz grun-
cioarele epidermei rsvrtite... larl-m c-i dau toate

aceste amnunte...
— O... te rog... te rog...

— ...dar vreau s mai întârzii în ele, cci sfâritul

care puse capt atât de repede acestui vis de necrezut,

e prea cumplit... prea idiot...

— Mai Ias-1, mai las-I... sfâritul... Rmâi puin la

pduchiatul sta...

— O dragul meu...

l încurajat, vocea continu plângtoare, din ce în

CC mai plângtoare, necontenit întrerupt acum de inter-

jecii agasante, ca glasul unei bocitoare. Dac n'ar fi

fost atât de interesant coninutul i unele trsturi de
redare, de surprinztoare vioiciune a fi curmat repede
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apoi aceast jelanie care se reîntorcea necontenit asupra

sa îns)i, pentru a aduna mruniuri rmase: scoici ne-

numrate scpate prin gurelele plasei, printre care scân-

teiau une-ori culori fr pereche ori îmbobocea opalul de

vis al perlei adevrate. Pduchiatul sta e acum din

cale afar de ispititor... ascultând, mi-1 reproduc ca în

vis, în odia mea... în bordeiul meu, cu un cuprins mult

mai de gust de cât aceast colib afumat: în gândul

meu Valia a clcat adânc cu piciorul ei lung, cu minu-

nata ei comoar de pduchi, s'a înfipt adânc cu bra-

ele ei lungi, cu trupul ei lung, cu firele prelinsei ajie

subiorilor ei, cu prul ei încurcat i tiat mai lung,

tremurând la fiecare micare pe gâtul i pe umerii goi...

— Pduchiatul sta, drag Ragaiac, era atât de de-

licios, c i pe urm, când constatarm cu regret c
el nu mai avea nici o cauz, noi îl continuarm, ca pe

un rit vechi...

Iliad începe s-mi par inteligent. Cine a spus c fe-

ricirea i suferina nu dau glas i aripi i celei mai

tenace mediocriti!...

Dar plimbarea pe care imaginaia lui o face retoric i
plângre dealungul oldurilor i coapselor prelungi, în

amurgul de bronz al pielei catifelate ,m îndeamn s
privesc cu oroare mâna acea care a strbtut de atâ-

tea ori acest drum în realitate. E rotimd i butuc-

noas; e de-un alb glbui, punctat de-o vag rozeal

vineie, care-mi repugn... Iat ce-a putut s se plimbe

de-alungul atâtor comori! i instinctiv îmi ridic în lu-

mina ochilor, tetura oval i fin a mâinei mele; de-

getele se lipesc lungi i unghiile pe care nu le-am ma-

nicurat de atâta amar vreme m uimesc cu graia lor...

— De ce-ai tcut Iliad?

— Ce mult seamn mâinile tale cu ale ei...

Va s zic, banditule, ip gândul meu, cu adevrat

mi-ai furat-o, ai pus pe ea labele tale de dobitoc p-
ros i ai fugit cu dânsa în adâncul pdurei, ca un u-

rangutan...

i vocea lui Iliad continu s plâng în descripii
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tremolate, arztoare i rscolitoare, aci întretiate de ex-

clamaii, de interpelaii, de invocaii, aci scuturat de sus-

pine i de regrete...

...Ii spun... era un lcut... oricât m sileam mi-era

imposibil s... eu... alt dat... înelegi... dar acum'.*.^ era

atât de divin, atât de cald... înelegi... Cuta s m
reie... dar... cum spun... i totdeauna avea o privire de

regret... sau îi acoperea ochii cu mâinile...

Idiotul... nici nu m'a fi îndoit...

...sau îi înfunda capul în perine...

— Sfârete Iliad... (m mir cum nu mi-a scpat: i-

diotule! '•

— Vreau s spun, nu, nu... nu asta... Cum sa sfârit?

Asta am vrut s te întreb... cum?... de ce, n'ai conti-

nuat?... unde e acum?...

Iliad m privi cu ochi stupizi de* animal care mnânc,
îi rsuci o igar i o înfipse jumtate în jarul sobei...

— In ziua noua, continu el, stteam cu ea îa mas,
cu aici unde sunt eu, ea acolo unde eti tu...

...eu — îi desf!cu el degetele dela amândou mâi-
nile lui tâmpite — parc nu eram în apele mele... dar
am simit aa ca prin aer... ca... tii tu... ca în rzboi —
mâna butucnoas cu degetele rchirate se plimba dea-

supra mesei ca un umflat pianjen rocat i ameit —
i-aducl aminte când nu e înc sosit ordinul de atac i
când Înc nu tii nimic... dar deodat îi vine aa un
gând c agentul de legtur se apropie i-i aduce ceva
râu... cam aa simeam eu când afar auzii voci i
tropit...

— Dac*o fi maiorul, Îmi mai fceam eu inim bun
— U Imhft fi-i fac cadou toate sticlele pe care le mai
am. Dar fu tii bine c domnul maior înainte de-a veni
are totdeauna grijij .s te întrebe la telefon: Ai m, ceva,
face s viu azi la tine la mas... S fie cpitanul?...
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dar el nu vine nici odat în inspecie, îi vede de sec-

torul lui...

Iar când am auzit btând în u i când am auzit vocea

colonelului, eu tot m agm cu ndejdea, c barim o

fi vre-un general în treact, mcar i-a fi spus c s'a a-

btul în treact pe la mine, nevasta mea... Dar vocea

colonelului nu putea fi decât a colonelului...

— Colonelul?! Ah, da... atunci, când a trecut i pe

la mine.

Ls capul în jos i tcu mai mult vreme. Bu zdra-

vn i se ridic, se apropie de u, parc înveselit de

stupizenia întâmplrei i pru c-1 revede pe colonel, apro-

piindu-se de prag cu exagerat stupoare, plimbând ochii

dela ea la el, adic dela locul und stteam eu la locul

unde sttuse el i înapoi.

— Nu v despduchiai cumva, tocmai în momentul
acela ?

— Nu, eu tocmai venisem de pe sector. Eram îmbr-
cai... numai ea avea în picioare papucii mei...

Eu mi-am adus aminte ca trebue s m scol... i s'a

sculat i ea odat cu mine...

— Am onoare domnule colonel!

Nimic. Ba nu. Rspuns cu capul... Valia care privise

tot timpul zâmbitoare la aceast scen, de astdat în-

glbeni, apoi înegri... Iar colonelul:

— Scuz-m de deranj, locotenentul Iliad, dar te rog

s pofteti pân afar...

i foarte ceremonios de data asta îi lovi clcâiele i
salut pe fat: doamn! Pe urm iei...

— Valia, s stai aici, am bâlbâit, neavând ce spune

altceva i am vrut s ies...

— Unde iei aa? m'a oprit ea, mi-a pus capelul pe

cap i m'a îndemnat s rmân ca s-mi arunce man-
taua pe umeri. Dar am ieit.

Domnul colonel, în mijlocul cercului smirna de gi'adai,

cu mânerul de argint al cravaei, la gur, asculta i
cerea informaii. La fiecare rspuns, privea pe vorbi-
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tor, da din cap de mai multe ori în semn de deplin

lmm-ire...

Am rsuflat odat adânc i m'am apropiat salutând cu

toat arta de care eram capabil. Vroiam s joc pe o

carte mare. Partida trebuia câtigat cu orice pre. Mi-a

primit salului cu un surâs binevoitor. I-am cerut per-

misiunea s-i vorbesc între patru ochi. A fcut atunci

semn la oameni s se îndeprteze... Am început prin a-i

spune c am cele mai serioase intenii relativ la Valia.

îndat ce suntem readui la ora o voi lua în cstorie.
— Va s zic intenionezi s demisionezi? mi-a rân-

jit în fa, domnul colonel.

i pentru mutra mea nedumerit s'a simit obligat s
adaoge

:

— Ai uitat complect legile i regulamentele militare.

Pentru ca o fat s poat s se cstoreasc cu un o-

fier, trebue s dispun de-o anume dot... Nu poi s'o

dispensezi de aceast condiie...

I-am explicat c e o mare artist i l-am poftit s'o

asculte. L'am invitat la mas; având în vedere ora la

care venise, de bun seam c .era nemâncat. In tim-

pul ce se va ospta. Valia avea s-i cânte. i el avesi

s aprecieze dac dup câteva concerte la ora, la Chi-

inu, la Iai, la Bucureti, ea n'ar fi putut strânge în-

zecit cât pretind reglementele militare.

— Ei bine mi, a refuzat s i mnânce, acest...

ah... i-a scos un covrig uscat i a început s, rone
din el zâmbind u-mi amar. Amar... acru vreau s zic...

M'a Întrebat dac am fcut percheziia vetmintelor i
lucrurilor pe care le adusese Valia. Era s-i rspund:
„ne-am t despduchiat, domnule colonel", dar m'am gân-
dii cu groaz Ia efectul acestei destinuiri asupra men-
talilei lui. M'a rugat s-i aduc paltonul i cciula fe-

tei, vioara i cutia de vioar. M'am executat cu o repe-
ziciune, care am observat bine, c a avut efect. I-am
adus tot ce avea pe ea, i am îmbrcat-o cu lucruri

de-ale melc. Colonelul a surâs din nou i a predat toate

efectele plutonierului Brdeanu, care era cu el Pe urm
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s'a interesat de mersul celorlalte puncte din consemn. De
câte ori aduceam vorba de fat, el punea o întrebare cu
totul deprtat sau îmi da ordine i sfaturi streine de

subiect. Peste un ceas plutonierul Bradeanu mi-a pre-

dat efectele: nu se gsise nimic nici mcar s dea de

bnuit. Când mi reîntorsei la fat, o rugai s examineze

dac mâinile bdranului nu au stricat ceva la vioar.

Valia era palid i grav- I-am spus c rezultatul per-

cheziiei a impresionat favorabil pe colonel i c sunt

sperane.
— Sperane de ce? m'a întrebat. Dar eu am ieit grab-

nic, fr ca s-i rspund. Colonelul m'a întâmpinat bi-

nevoitor :

— Era cu mult mai grav dac domnioara da de

bnuit. Ii declar c n'a fi ezitat s v trimet pe a-

mândoi în judecata consiliului de rzboi i s-i iau pe

loc comanda. Greala i se scuz: neobservarea strict

a ordinelor mele, va avea totui o uoar influen a-

supra memoriului d-tale. Accentuez: uoar! imit Iliad

în derâdere pe comandantul su. i acuma s vedem cum
ai s,-i faci datoria, pe care trebuia s i-o împlineti

dela început...

— Intr'adevr, domnule colonel, i-am spus, recunosc

c trebuia s v raportez totul dela început, dar vei

avea ocazia s constatai c am cele mai serioase in-

tenii. Dac dumneavoastr îmi acordai o permisie, chiar

îndat voi introduce formele de cununie, domnioara va

da concertele... în sfârit vom depune banii, cât mai re-

pede cu putina.
— Ascult locotenent Iliad, întrerupe plictisit colonelul.

N'am gust de fcut teatru cu dumneata aici... Nu i-e

ruine s te prosteti aa în faa mea, ca un notar dela

ar amurezat. Eti ofier în armata român sau... Cum?
...Ascult... în douzeci de minute, domnioara s treac

Nistrul înapoi în faa mea... Executarea...

— E logodnica mea, domnule colonel.,

— Executarea...

— Viitoarea mea soie...
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Colonelul întoarce capul pentru a nu-mi arta parc
de cât dispre e încrcat acum figura lui...

— Dac ministerul de rzboi face dificulti în pri-

vina dotei, continui cu curaj, pun la dispoziie demi-

sia mea...

Ei bine, aici colonelul s'a prefcut în leu înfuriat. M'a

apucat de veston, m'a zguduit cu putere, m'a îmbrâncit:

— Pe cine e încredinat paza bietei ri...

Am început s plâng, am împreunat mâinile, l-am im-

plorat, i-am promis c-mi voi face datoria ca i în trecut...

— Asta m face, s sper, c voi uita aceast idioat

reprezentaie, pe care mi-o dai aici în faa soldailor.

Totui trebue s tii câ încrederea mea în dumneata a

disprut... E.xecutarea...

— Trecerile se fac la noapte pe întunerec... e o ches-

tie de umanitate, domnule colonel, abia mai pot s in-

gim...
— Bun, rspunse colonelul, dup o îndelung ,i în-

cruntat ezitare... Peste trei ceasuri se va întuneca...

îmi strig apoi tlmaciul i-i ddu ordin s-mi aduc
mantaua; totdeodat s anime i pe „domnioara vio-

rist' c trebue s se pregteasc de drum: peste trei

ceasuri va trece Nistrul înapoi.

— Cu tot talentul dumneei de viorist — inu s
scuze el in ochii subalternilor cauza greelei mele, or-

dinile sunt precise i nu exist cruare pentru nimenî.

S explici asta domnioarei, tlmaci... Iar noi, locote-

nentul Iliad, plecm s vedem puin sectorul... d ordin

s pun aua la cal...

In cele trei ceasuri a fost cu neputin s înduplec pe

colonel; nu-mi rspundea pur i simplu, sau îmi rs-
pundea, dup obiceiul Iui printr'o alt întrebare, pri-

vitoare la amnuntele serviciului. In cele din urm mi-a

Irlsnit prin cap o tâmpenie de idee, care m'a ters de-

finiliv din ochii lui: plimbarea asta — mi-am zis, poate

c'a scomit-o cu pretext de târg. Gura m'a luat pe di-

nainte i dracul m'a pus s pronun pe departe, un im-

portant dar bnesc. Ragaiac, nu mai tiam ce fac, nu mai
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tiam ce s spun! i-a oprit calul i m'a fulgerat drept

în straina ochilor cu încruntarea cea mai teribil, pe

care i-am vzut-o vreodat. Mi-a spus doar atât:

— „In halul sta ai ajuns bete? Eti pierdut cu de-

svârire". Când am revenit era noapte târziu. Bttura pi-

chetului era vag luminat ca de obicei, pentru mine
destul de puternic ca s vd în faa bordeiului meu pe

Valia, îmbrcat în bundra ei de boerna, cu botforii lungi

de cauciuc, cu cciula de astragan brumriu strâns sus

Czcete, în mân cu cutia de vioar...

Execuia a fost scurt...

— Sergent condu pe domnioara...
— îmi permitei s'o conduc eu domnule colonel?

— Cu sergentul... i evident, numai pân la jumtatea
râului... încuviina el cu sarcasm în glas, — cunoti lo-

curile sergent?

— Da s trii domnu' coloi^el... pân'la jumtatea râului

nu e greu...

— Ai s însoeti pe domnul locotenent. Poate dânsul

S fac vre-o confuzie cumva, rânji el batjocoritor. Dum-
mneata numai sa-i atragi atenia unde se termin hotarul

nostrii, restul îl privete.

Eram atât de ameit c nici nu înelegeam dac la mij-

loc e vre-o ironie sau comptimire. Mai târziu când mi-am
reprodus scena, mi-am dat seama c era btae de joc i
înjosire în faa subalternilor.

Privirile noastre s'au îndreptat spre Valia, care atepta

mândr i sfidtoare. Puteam s'o privesc în voe, pentru

c la mine nu se uita. A pornit cu pas sigur i a zâmbit

trist colonelului. Când m'am urnit el m'a întrebat din nou,

parc mirat cu acela sfredel batjocoritor în glas, al crui
vârf iari numai pe urm l'am simit...

— Primeti s'o însoeti, supraveghiat de un sergent?

Dar atunci i-am rspuns stupid printr'un fel de mârîit

monosilabic. Cuvintele astea mi le spusese îns în fran-

uzete, ceia ce a fcut pe Valia s mite puin urechia

încoace, crezând c poate i se adreseaz ei. Dar pa-

sul nu i s'a ogoiat o clip i nici statura nu i s'a mic-
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orat... In lumina zpezei era grozav de înalt, atât de

înalt c par'c nu îndrsneam s m apropii de ea.

— Valia, murmurai întru târziu...

Dar nu-mi rspunse decât cadena surd a pailor ei

holrîi...

— Valia, mi-am dat toate silinele, am fcut totul, mi-am
periclitat cariera... mi-am pierdut-o...

Nimic, nici un rspuns.
— Domnul locotenent, aici e jumtatea râului, aud din

urm...

Nici nu m'am întors. M'am inut dup ea, explicân-

du-i, implorându-i iertare, jurându-i c n'o voi uita... c
pentru mine alt femee nu exist.

i am clcat pe rmul rusesc. Noaptea i tufiurile,

reflexul îneltor al zpezei, ne fereau de privirile celor

de dincolo.

— Valia trebue s ne lum r^as bun, trebue s te

srut pentru ultima dat... pentru ultima dat Valia...

— i plângeam ca un copil.

Dar ea grbea înainte; nici nu-mi închipuiam c o fe-

mee poate merge atât de repede. Am trecut dup dânsa

linia strâmt^ a tufiurilor i deodat câmpia ruseasc s'a

deschis npraznic, înzpezit i incert sub marele în-

tunerec de deasupra. M'am oprit ameit. Ea s'a întors i
i-am vzut râsul în noapte. Mi-am desfcut braele i
am pit spre dânsa. Ea s'a dat înapoi:

— Nu înc, mi-a spus; — urmeaz-m;. . . Ziceai c
pentru nimic în lume nu te vei despri de mine...

Am rmas în loc i am vzut cum se îndeprteaz,
cum i se distram contururile, cum se preface într'una

In noaptea incert. O sin^r dat, dup primii pai,
s'a uitat Înapoi s vad dac'o urmez. Pe urm nimic.

Am vzut-o murind astfel, încetul cu încetul sub ochii

mei. i legnatul cutiei de vioar în mân a fost ulti-

mul amnunt care mi-a rmas în adâncul ochilor.

Am strbtut tufiurile complect idiotizat. Am nime-
rit pe ghiaa fluviului i am alunecat pe ca, cu Romana
fr cuvinte a lui Tschaicowsky, trecându-mi ca vân-
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tui prin urechi, rsunând viforos. Mi se prea c alunec

pe un parchet de dans. Totul se învârtea i dansa în ju-

rul meu, toate mogâldeele negre i albe. Era un dans

i un cântec haotic, sâlbatec, rusesc, aa cum uneori

arcuul ei se zbtea pe coarde într'o zbuciumare fre-

netic, într'o pornire de cai slbateci în galop. Din

dreapta aud o fluertur uoar. — Pe-aici, pe-aici, dom-
nule locotenent!...

Sergentul m ateptase. Abia acum îmi ddui seam,
c trecând de jumtatea fluviului el ar fi putut s m so-

meze.

— tiam eu, c venii îndrt, domnule locotenent...

A vrea ca Pafnute s alerge acum ca slbatecii cai pe

cari în paroxismul celei dintâi iubiri mistuitoare, celei

dintâi iubiri deci, Iliad îi vzuse npdind din zbuciumul

coardelor sub nebunia arcuului Valiei. Dar strategul, jig-

nit de tratamentul neobinuit al pintenilor, aveam im-

presia c mai mult simuleaz goana, decât o execut^

A dispera cu sigurana, dac un curent ascuit care m
izbete într'una pe obrazul întors împotriv-i, nu ar z-
logi pentru iubitul meu prieten patruped, c-i d toate

silinele de care e capabil.

— Eti boorog, Pafnute!

Dar Pafnute m'arunq i m prinde în ea ca pe-un

clre de circ i toate crengile care se întind dinain-

te-mi pudrate de chiciura groas, am impresia c sunt

frânghii peste care trebuia s sar în turbat grab.
Dar la ce aceast grab? Nu... Gonesc întrebarea i

dau pinteni înainte. Alung imaginea stepei îngheate,

imensei stepe îngheate i dearte, luminat doar de z-
pad, sub cupola cerului de întunerec, a creia numai un
singur pimct se mic: o fat cu o cutie de vioar re-

intr în besna desvâriti. Ba dimpotriv: opresc a-

ceast imagine, al crei absurd îmi strpunge în su-

flet cu âniri de lumina Cum ar putea s renune dup
o prim i stupid neisbutire, un suflet de cazac? Valia,
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unde ar putea s te duc paii ti maiestoi, cu comoara

ta din ochi i cu comoara ta din mân când Nistrul e

Îngheat nu numai în dreptul sectorului celei dintâi în-

cercri...

Si Pafnute scos din fire m duce ca o nluc în

noapte.

Sosim spum la post i cum îi potolesc mersul, ca i
când a fi ghicit c m'ateapt o mare surpriz, ciu-

lesc urechia. Intr'adevr, un zumzet de vioar. O arie

repezit, cu lovituri de arcu i pizzicato. Duumnezeule
raarel i gândul meu deslnuit tot drumul în aceiai

goan animalic, în care ajunsesem, fu înstrunit deo-

dat de grelele odgoane ale neîncrederei. Ar fi cu pu-

tiin oare?

M'am repezit cu Pafnute de dârlogi spre magazia plu-

tonului lui Gârnea, unde m chema zumzetul agitat,

care începuse s poticneasc. Dei acum, stpân bine

pe gând, tiam c nu poate fi decât iganul Gherscu,
totui înaintam zorit agitând cravaa i întrebâiîd în

inchipuirea-mi indignat: — Cum v'ai permis s aducei
aci o prizonier?

i cu toate c am crezut totdeauna în minuni, acolo,

vai! nu era decât tot Gherjscu. Sttea chircit lâng
vatra rudimentar i încerca strunele cu degetul, ori

repezea alene arcuul pe ele, privind în miezul crbu-
nilor, care-i luminau ca o masc sinistr, figura lui de
^de artist.

Dar Înaintea bordeiului meu m'a întâmpinat Gârnea^
cu aer de nu mai tie unde i-e capul i el a dat im-
puls, parc înc pentru o via inimei mele.

— Domnule locotenent, ce s'a strâns ast sear...! i
e abia ceasu' zece... Pân mâine s'adun toat Ucrania
aci in bliltiu-â...

— Unde sunt?... S mi-i scoi pe toi, imediat, aici...

Tocmai acum s'au gsit i bolevicii tia s înde-

patrulelc pe malul cellalt. Nu tiu, poate eu nu
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i-am vzut, hm, se poate, dar de trei sptmâni nu-mî

aduc aminte, ochii-mi s fi întâlnit vre-o apc, o c-
ciul, or vre-un capei cu corn în cretet. Azi diminea
patru patrule de-ale lor mi-au trecut pe dinainte; i-am
observat bine dup numrul oamenilor, erau patru pa-

trule deosebite. Una chiar a fcut i drumul înapoi pân
în prânz.

Sunt nevoit dup amiaz s alerg ia Iliad. Nu-1 gsesc
la post: e pe sector. Dar n'am rbdare s-1 atept i
m întorc de ast dat în trap domol, spre raportul pe

care azi trebue s mi-1 dea Cebuc. Une-ori domolesc

la pas pe Pafnute i-1 abat pân'n marginea apei. Cer-

cetez zvoaiele dimpotriv i lanurile de trestie cu mare
luare aminte. Tresar la fiecare prere de micare i fie-

care pat mai sur decât albul privelitei generale mi se

pare c înainteaz. Ajung din urm trei zdrahoni cu

mâinile legate la spate i încadrai bine de patrul. Un
frunta îmi d raportul. Sunt trei mutre mânjite i crunte:

nu tiu moldovenete. La post, Cebuc m întâmpin: re-

colta iari e bogat...

— Dar e curios, astzi malul cellalt a fost înesat de

patrulele lor! îmi ascund satisfacia sub un aer de ne-

dumerire.

Cebuc d din umeri i-i desface braele în semn c
nici el nu mai înelege nimic. Iar indiferena de pe figura

lui, îmi probeaz c nici nu l-ar prea sinchisi astfel de

nedumeriri.

— S-i scoi imediat... Ce fel de indivizi...

— Dracu' s-i ia... Astzi niciunul nu tie moldove-

nete...

— Nici femeile...?

— Femei nu-s. Nu-i nici una...

— A ha... Las-i nu-i mai scoate... Dac... dac... nu
tiu nici unul moldovenete... ce-o sa-i mai întreb?

i trântesc dup mine ua bordeiului, destul de plic-

tisit.
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A doua zi, dup amiaz gsesc pe Iliad. M atepta:

bnuia c am s mai viu...

— Va s zic bnuiai...

— Eti un adevrat prieten... i de-aceia...

Pe figura Iui tras ca de boal se joac acum o raz
primvratec.
— tii, îmi spune, apucându-mi mâna — tii prie-

tene drag la ce m'am gândit? Ea ar putea si se în-

toarc... Am luat msurile cuvenite... soldaii in la

mine...

— La asta puteai s te gândeti chiar atunci, îi rs-

pund morocnos.
— Cum atunci? rsare el speriat... Doar ce vrei s

fac? Nu cumva crezi c a fi fost în stare s'o urmez...

— Evident nu... Ai fi rmas un biet caraghios... i un

nenorocit singur printre rui. Pentru c ea tot ar fi tre-

cut... doar aceasta era marea ei ndejde... dar tu n'ai

mai fi putut trece...
'— Aa e? întreb el i mai luminat, dovedind c

nici mcar nu-i trecuse prin cap aa ceva.

— Ins — gsii locul s lovesc cu cruzime — atunci

ia desprire, în loc de lcrmi i jurminte ori alte

tragice prostii mai bine-i spuneai atâta: — Ateapt în

tufiul sta, peste dou ceasuri viu s te iau.

Cu barda dac i-a fi despicat capul i sângele, pui-

inuJ sânge care-i revenise astzi, nu ar fi disprut aa
de repede din obraji, culoarea mortciunilor nu Tar fi

acoperit atât de prompt. Mâinile i s'au desfcut spre

spate, au bâjbâit, au apucat dunga palului ca pe-un r-
rim târflndu-i trupul înlr'acolo, de-anderelclea, ca un
paralitic.

Pe urm, dup ce m'a privit mult vreme nuc, s'a

izbit cu palma peste ochi. Eu flueram uor o frântur
de cântec popular, cu capul proptit în bra, lovindu-mi

piciorul zgomotos pe sub mas. El tremur, d s se

scoale i nu izbutete... Dar repet sforarea. Reueto
s se ridice i reuete s articuleze;
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— Dar tu spui singur, c toat ndejdea ei e ii

se întoarc...

— Nistrul e mare... ':

A doua mciuc e i mai puternic. Dar efectele ei

se vd mai târziu...

— Vrei s zici c'ar putea s nimereasc la tine?... O-

chii-i m intesc scânteetor.

Fluer i bââi din picior, ca lovit de zminteal.
— Sectorul meu n'are ase kilometri i Nistrul are

peste o mie...

L'am lsat cu capul în perin, uerându-i furia i
obida într'o cumplit respirare. i-am dat frâu lui Paf-

nute, grbit s ascult astzi raportul lui Gârnea. Pen-

tru care simt cum m înv^uete ca pâcla grea, care

începe s; se lase în pale dure i compacte, o subit

simpatie. E un fcut doar... când e el de serviciu, tot-

deauna îmi numr i câteva femei. Am s-i fac un ra-

port...

Doai* dup puin drum i abia dac se mai vede la

trei lungimi de cal! Asta parc ar fi noaptea marei spe-

rane., da, da, în noaptea asta numrul patrulelor Ire-

buete neaprat îndoit.

Nopile — de când tiu de existena Valiei, nu mai

m'am dus la Niculina — m zbucium cumplit sub aria
viziunilor în somn i aevea. Valia e pentru mine înc în

stare de nebuloas. Ii pot înfiripa un old, un bra,

mâna ei lunguia pentru înfptuirea creia e deajuns

s n^ uit la mâna mea. Picioarele lungi de-asemenea

nu-s greu de reconstituit i nici sânii ca dou mingii

de tenis, în s,culeul strâns de reea. Gesturile de ase-

meni: zvâcnelile arcuului, culesul pduchilor, care a r-
mas în ordinea intimelor ceremonii. Fluturarea prului i
culoarea lui o vd; încâlceala lui i plimbrile mt-
soase pe care le face pe gâtul gol. Ochii îi vad de mi-

nune; îi surprind fixându-m nu numai cu o privire de

plcere, de satisfacie, ca pe Iliad, dar plini pân'n fund
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de mirare, largi la exces, ca într'o mrturisire de surprin-

dere, de adoraie. Am certitudinea câ aceasta ar fi fost pri-

virea ei pentru mine.

Dar faa îmi scapâ. Pot s'o compun din buci: bu-

zele i le tiu, fruntea, sprâncenele, obrajii, surâsul br-
bia, alunia, nsucul, Doamne! sunt atât de multe c pân
la urm nu izbutesc s le aez una lâng alta. Când

am desvârit fragmentul unei tâmple, îmbinarea sprân-

cenelor, sau vre-o bucat de profil, alctuirea se n-
ruie în partea cealalt. In totalitate, hgura ei e ve-

nic estompat pentru mine; un vl îneltor o acopere.

Izbutesc s-1 dau la o parte pe-alocuri dar niciodat de

tot. Faa Valiei e o închegare sacr. Cel care ar dcsco-

peri-o dintr'o dat, ar cdea fulgerat: Iliad a i fost redus

la starea de cadavru.

Eu totui am credina c n'a fi avut aceiai soart.

Chiar dac din cunoscute scrupule n'a fi sftuit-o s
atepte prin tufiurile malului dimpotriv, ea tot ar fi re-

venit. Chiar aa i ar fi fost o altfel de desprire. Ea
singur ar fi lsat semn s se întoarc la punctul de unde

a lost izgonit. M'ar fi deteptat în toiul nopii cu lo-

vituri în geam i ar fi intrat în uimirea sentinelelor,

râztoare i încpânat: „sunt eu, nu mai încerca sm alungi, cel mult poi s alungi sufletul din mine cu

armele soldajilor ti, dar pe mine, nu încerca".

Dar Iui Iliad n'ar putea s i se întâmple niciodat
aceast fericire, cum nu i s'a întâmplat. Ha ,lia, ha,

aici doar nu c Ia mijloc jocul norocului, care-i alege atât

de stupid, favoriii!...

îniruiri de imagini în toate chipurile, se încrucieaz
prin capul meu, ca vânturile la rspântii. In toate dom-
nete ea, peste toate stpânete ea. O simt alturi de
mine dimineaa când m scol i când mâinile mele, sin-

gura realitate din ea, pipie în gol aeriene forme. O vd
pc-un scaun, Ia lumina lmpei, ca o mare pat bronzat,
cârpind atent un ciorap, cci pduchii s'au sfârit. M-
nânc cu forma ei la mas i când ordonana ese, îndrs-
ncsc chiar s rostesc pentru ea câte-un cuvânt tare. In
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gând i-am scornit toate numele de dismerdare care se pot

trage i se pot combina cu cuvântul Valia. Cu nluca ei

alturi construesc milioane de ipostaze: gesturi neatep-
tate i blânde la oricare din micrile mele, chiar lipsite

de elegan, rspimsuri cu totul neprevzute la ritualul

banal al galanteriilor, ingenuitate, virgin de orice inten-

ie, în expresia cotidian a noutei luntrice. încheg ast-

fel în necurmatl elaborare sute de situaii idilice or dra-

matice, pe care se proecteaz umbre sinistre din afar,
figura de buldog pietrificat a domnului colonel, ochii ju-

jucui ai lui Gârnea i ai celorlali subalterni urmrin-
du-mi cu prefcut desinteres micrile de disimulare, chi-

pul tragic i sumbru al Niculinei, dinaintea înfirei de
candoare i mândrie senin, care caut azil. Seara, ima-

ginile sunt extrem de lascive: scoaterea treptat i divin a

piciorului din teaca lung a ciorapului, bile prului, în-

clzitul la gura sobei, oboselile dulci ale iubirilor momen-
tan sturate, o grmad de familiariti, care m turbur
i m tortureaz pân la neurastenie. Nopi întregi de

insomnie m las în urm struind îndrtnic la com-
punerea unei singure imagini, la alegerea amnuntu-
lui, celui mai just, celui mai firesc al închipuitei noastre

viei intime. Totul e cercetat îndelung, judecat bine, ales

dup o profund chibzuire, de parc'a fi un pictor me-
ticulos care vrea s in cont de efectele cele mai sub-

tile, pân la limita vederii; mai des m vd in genimchi,

cu ochii pierdui în amurgul care se las pe clinul lent i
înegurat de sub pântec în vreme ce bustu-i se frmânt
de spasmele râsului. Poziiile bustului, cu toate frân-

gerile lui le posed bine în ochi; stau mult s reflecte^

situaia aceasta. Un picior trebue s stea în urm, în

vreme ce cellalt e fandat cu brbie. Partea de sus a

corpului e aplecat pe spate, vârful sânilor cat spre

tavan, mâinile i se întâlnesc în dosul capului, figura ast-

fel rmâne în umbra, în care, firesc n'o mai pot descifra.

Felul acesta e cel mai potrivit cu ceia ce pot s tiu
despre dânsa; e cel mai odihnitor, cci nu m chinue

atât de cumplit cu ideea groaznic de a nu o putea cu-
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noaste atât cât trebue, atât cât e... i cum — m cutre-

niur — eu nu voi ti, Dumnezeule, niciodat, poate...

De teama asta sfredelitoare vreau s scap întotdeauna;

ea-mi îngure nopile ca un burghiu mecanic, ea înfige

în adâncul lor negru fitiluri de dinamit, le aprinde cu

o apsare de buton i nrue asupr-mi într'o zguduire

formidabil, fulminat de lungi i subiri dâre de sânge,

greuti de cataclism, masse enorme i întunecate, fier-

binte de lav i rece acru i puturos de smârcuri sub-

terane. Frica imens c n'o voi vedea-o poate niciodat...

Dar trebue s m scol, s m trag de sub aceast

formidabil drâmtur i mijlocul e raionamentul lim-

pede i sntos, ca un fir subire de izvor, care pic
i se prelinge real i rcoritor, mai dispare poate dup-o
piatr sau printre mrunte ierburi îneltoare, dar îi

gseti îndat urma i mergi cu el fericit spre pârâul

niântuirei: ea trebue s dibue acum un nou loc de tre-

cere. Nu 1-a gsit înc, dar îl va afla. Cu vioara ei îi

va fi gsit un adpost prin satele din apropiere; tot a-

colo va gsi i contrabandistul care o va trece, acufn fr
bagaje, deci sigur... i pe unde va putea s treac? Prea

departe nu va cuta s se duc: va încerca un vad ceva

mâi JOS de întinderea pe care o atribue aproximativ plu-

tonului lui Iliad. Sau ceva mai sus... Ah, acest „sus"

nu-mi convine de loc... dar eu gsesc îndat zeci de ex-

plicaii, care s-mi dea întrire de a crede c va prefera

tot pe „mai jos": mai jos e latitudinea Chiinului, mai
jos, se apropie de Tiraspol, undei ar putea s-i reîm-

prospteze cu minunea de sub bra vestmintele i posi-

bilitile, pentru noua încercare... mai jos e i Odesa...

mai jos e mai la sud i omul înfrigurat caut tot mai
spre...

Dar subirele izvor cu ap de cletar, crete de-odat
i se ramific surprinztor... Mai jos... poate fi i mai jos

de sectorul meu, iar mai sus Nistrul e mai subire, dincolo

de el vine Polonia, pe unde poate c ea sper s nu întâl-

neasc aceiai strictee... Nu, trebue .s-mi dovedesc c
ea nu poate alege mai sus, sau mai jos de sectorul meu;
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dar pentru asta trebue s ptrund printr'un mrcini
de argumente, care m sfâie, m sângereaz pân la

os, m chinue mai ru ca nruirea enorm a visurilor

lascive i seci din care credeam c însfârit scpasem.
Mi-e sete de mântuire; vreau s tiu, cum poate fi

pe-acolo, vreau s am oglinda tuturor crruilor pe care

le poate strbate pasul ei maestos, pe care le va bate pi-

ciorul ei lung, divinul ei picior. O dac ar fi aci Serghe

Blan, el mi-ar fi dat cu adevrat oglinda, el însui ar fi

fost oglinda malului rusesc... dar Serghe e dus de mine
în închisoare... ha, ha... ha, ha... groaznic ironie...

Dar Niculina, rmâne Niculina, arpele sta ale crui ml-
dieri mi-ar mai potoli aria atâtor imagini tioase ca ra-

zele din nmiezele aprige de var. Ea trebue s cu-

noasc inuturile de dincolo... i ea trebue s tie pe
omul care-mi trebue... nu se poate ca Serghe s nu mai
fi avut tovari...

Doamne, ce lumin: m voi uita bine, nu voi vedea

prin odile acelea — în încperea cu ferestruic albi-

cioas i suspect — oarecare bagaje... un geamantan, o

ptur, o valiz uoar?... oarecare... O, gând nvalnic
ca Volburul cpitanului Bdescu, nu te mai mnânc o-

dat lupii...?

Slbete-m cu prostiile astea... de când e arestat doar
Serghe...

Jn noaptea care urm m abtui la Niculina. O gsii

într'o stare de slbiciune extrem. Abia se mai mica
în pat, gemea ritmic i respira adânc i uertor. Ii cer-

cetai fruntea, dar n'avea nici o temperatur, iar ochii

priveau limpezi i drept. O dulcea nesfârit, o mul-

umire adânc se ceteau în luminile lor. Mâinile ei se

întinser cu greu, zdrobite, spre mâna mea, pe care mi-o

inur strâns, trgând-o spre pieptu-i, cu micri încete,

productoare de noi gemete, de nereinute suspine.

La întrebrile mele, Niculina îmi arta invariabil de-

ertul, înelesei c'ar fi vorba de-o durere subit la sto-
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mah, vre-o criz intern sau vre-o intoxicare stranic,

pe care îns a biruit-o de vreme ce temperatura nu mai

subsista. Ba înc fruntea i tâmplele i-erau complect reci.

Nu m pricepeam ce s-i recomand i m învârteam

prin odae nemulumit c nu-i pot fi de nici un ajutor.

Ea-mi vorbea stins i-mi fcea semne c trebue s m
linitesc. înelegeam din tot ce vrea s-mi spun, c a-

ceia ce fusese mai grav se petrecuse; acum totul va fi

spre bine, aa c nu mai e nici o' nevoe s m muncesc

cu gândurile, cum a putea s-i fiu în ajutor.

Privirea ei îns îmi mulumea cu atâta elocven, pen-

tru bun-voina ce-i artam, c însumi m felicitai pen-

tru avânturile mele de samarinean. Dar observând-o mai

bine, bgai de seam c ea înota într'o stare de f^eri-

cire aproape incontient, ca un beiv semi-adormit sau

un înghiitor de stupefiante. Atribuiam aceast dispoziie

organismului oprimat, care-i relua pe îndelete liberta-

tea i puterea de munc, aa cum se întâmpl convales-

cenilor, i-mi împrosptam o veche constatare, c tre-

bue s-i mai aduc Dumnezeu câte-o boal din când în

când sau o acut neplcere fizic, pentru a preui ca o fe-

ricire fr margini, bucuria de a deveni sntos.
* Toat noaptea statui la cptâiul Niculinei, cci îmi f-

cea bine s simt în podul palmei atingerea unui trup a-

devrat; ea-mi mulumi de mai multe ori cu vocea ei

stins i necontenit cu ochii ei recunosctori. Din când
în când pieptul i se umfla peste fire, rsufla adânc i
par'câ atunci se pregtea s-mi spun ceva. M^ aple-

cam asupr-i strângându-i amândou mâinile in palma
me, dar ochii ei fugeau deodat de sub ochii mei i în-

cremenii într'o direcie ferit, zâmbeau acolo, scldai în

fericire, unui gând sau unei amintiri, pe care mi-era cu
neputin s'o sesizez; desigur înfocatei sale njZuine,
drace, aa cum eu Însumi aveam una la fel.

Io noaptea urmtoare Niculina fu incomparabil mai
snfitoas, întru atât chiar încât s m accepte alturi de
dânsa. Nu-mi cam ddu cine tie ce desluiri de cum
vfii drumurile i potecile pe pmântul strin — era lim-
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pede c nu le cunotea nici ea — dar inu par'c anume,
cu toate gemetele, pe care le smulgeau micrile mai
brusce, s m împrteasc pân i cu mângâerile su-

preme ale corpului ei i acestei bun-voini neateptate,

eu rspunsei cu un avânt barbar de chinuito^e, de sa-

dic voluptate. Ochii ei m învluiau totui, în nvala
durerilor, într'o brum de râs strein de puterea înele-

gerei mele, strein par'c de plcerea noastr, i — mî se

pare? oarecum slbatec i duman.
In noaptea a treia Niculina era ca i sntoas: u-

nele apsri pe corpul ei aduceau în msur redus e-

coul durerilor de eri; dar dispoziia ei sufleteasc era

încânttoare i m amei cu ea, atrgându-ne ca în-

tr'un vârtej desordonat de patim înfuriat.

De acum încolo— m'am hotrfit — trebue s viu noap-

te cu noapte la Niculina. Ascunziurile atât de calde ale

corpului ei de aspr savoare, pe care trebue s mrturi-
sesc acum, dupl o scurt absen, nu le mai întâlni-

sem într'o carier amoroas destul de consumat, i de

variat ca a mea, m nuceau compltect i-mi porun-

ceau dedeparte chiar în timpul zilei, când, mai ales, le-

gnat pe oblâncul lui Pafnute, sfrâmam omtul îngheat

sub copitele lui femite, cci continuam s rtcesc prin Ira

trestiile îngheate i aliniate ca nite naiuri enorme, îm-

plântate în zpad de faunii disprui ai verei, — cu

ochii pierdui în fumuriul deprtrilor ruseti sau în vio-

laceul misterios de sub pâlcurile de slcii sau dintre ne-

micatele tufiuri.

Ca statura ei de brad, cu figura ei de gazd ho-

easc, vestit în frumusee peste apte vi, moldovanca
asta dac^ ar fi descins de peste Nistru într'o bim noapte

cu o cciul brumrie în cap, cu o ub^ oreneasc, cu

botforii de cauciuc ar fi însemnat pentru mine coborârea

arhanghelului mângâietor. Dar am gsit-o aci i e mol-

dovanca... ea n'are în mân o cutie de vioar i seme-

ul ei piept minunat, e însi cutia extrem de întinselor

coarde, care se înfioar sub degetele mele pentru im al-

tul, care se zbat pentru un altul i dau pentru el numai,
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nemaiauzitele lor sunete.

Am convins-o deci s m atepte mcar în splendidul

costum naional rusesc pe care i l-am descoperit în du-

lapul ei cu oglinzi i care o transpune direct în mijlo-

cul unui pitoresc secol trecut. Izbutesc astfel s fac din-

tr'însa altceva decât m obinuisem s gsesc.

^Dar mi-e deajuns ca s aud primul fluerat al naiuri-

lor de trestii de pe marginea de dincoace a fluviului în-

gheat i s rspund cu o nesfârit durere naiurile

de dincolo, ca dorul cel aprig s se întoarc sfâietor.

Nostalgia necunoscutului, a ceia ce n'a mai fost, a nou-

lui... ea se încheag necontenit, curios, din cântecul de-

demult, necontenit acela al trestiilor aliniate ca soldaii

dup înlime.
înainte de a m abate cu carnea înghimpat pân la

ultima margine a putinelor de tot veninul visurilor can-

dide i sfâietor de lubrice, pe care mi-1 aduce strânsa

i misterioasa perspectiv' a rmului dimpotriv alerg în

galop la Niculina, refugiindu-m cu un suspin de uu-
rare la sânul ei primitor. Dar dimineaa, când plec i
când ceaa nu i-a ridicat pânzele întinse, de pe cioturile

copacilor mori, Pafnute trebue s m conduc iari
dealungul râului, chilometri încoace, chilometri încolo.

Patrulele cu care m întâlnesc, privesc cu respectoasi

admiraie acest zel neobinuit, le ascult la toate rapor-

tul i le pun atâtea, atâtea întrebri, c oamenii se

privesc cu nelinite, ca în ajunul unor evenimente ce

se anun grave. Ce poate s fie!... De ce domnul loco-

tenent ine s asiste la trierea tuturor rândurilor de
refugiai i de ce, atât de dese ori i singur cerccteaz^ ma-
lul duman, de par'c vrea s-i învee toate încreiturile

i toate tufiurile pe dinafar?
Intr'o diminea ca aceasta, nechezatului lui Pafnute, îi

rspunse din cea un alt nechezat. Dou fantome întregi

de cai i clrei se apropie cu sunet natural de copit,,

dAnd la o parte draperiile albicioase; am impresia c p-
trund In cuprinsul unei oglinzi a crei îneltoare supra-

fa s'a dat Insfârit în lturi, îngâduindu-mi intrarea în
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misterul închipuitelor i simetricelor ei alctuiri. M tre-

zesc nas în nas cu locotenentul Iliad.

— Eti imprudent, m mustr el amenintor. Puteam
s te iau drept altcineva... aici e sectorul meu...

— Te îneli amarnic... te sftuesc s învei mai bine

cum se cetete pe hart...

La dumnia privirei lui rspund cu privire de dum-
nie. La nici unul cuvântul glume, care s întoarc a-

ceast scen penibil într'o încercare de ag, nu se i-

vete pe buze.

Caii de sub noi se alarmeaz; un fâsâit i o ruptur
de crean^ uscat aproape: privirile ni se întorc alturi.

Urechi ascuite i dou puncte fosforice; un lup ogârjit

ne' primete cu râs alb de nehotrîre. Un picior îi st
ridicat, gata de fug, dar partea din urmil a trupului sub-

iratec, par'c s'ar lsa, pe ezut, s stea s ne pri-

veasc.

întoarcem ochii plictisii, pentru a ni-i încrucia de oel
prin spaiul propriei noastre uri.

Când am ocolit spre drumul fiecruia, vedenia cu râs

de foame slbatec, rtcit pe linia btut a patrulelor,

dispruse. Ins pân la complecta lui anihilare i unuia i
altuia ne-a rzbtut dumnos în urechi, zgomotvil de

potcoav al calului advers.

Aa dar, aceiai ur pe care încercam s'o oprim fr
folos evoluase întrlnsul, din momentul plecrei mele

pripite, aproape nvalnice, fr nici o comptimire, fr
un cuvânt de bun revedere., Ce spun? o ur mai feroce

decât a mea, c nu putuse avea asupr-i nici mcar în

primul moment al revederei o putere de stpânire! A-

cum m simeam uor i vesel. Toat meschinria invi-

diei retrospective, a geloziei fr corp precis care s o

motiveze, îmi apru acum limpede i legitim. Tot a-

vântul interesat i exclusiv pe care încercam s-1 de-

pun i înc nu tiam cum, pentru aflarea aceleia pe

care norocul vrusese s'o duc bunului itieu prieten, mi se
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pâru acum cu rost i cu sori de izbulire. Aveam însfâr-

il deslegarea urei i-a aciunilor pe fa.
Patrulele alergau acum ca zmintite pe întinderea sec-

torului i nvoadele lor nii-aduceau aproape ceas cu

ceas recolt bogat. Alte ori a fi ridicat mâinile în sus

cu disperare: unde-i închipue rtciii tia c e loc aci

pentru atâta lume! i i-a fi expediat chiar la moment,

fr a mai sta nici de perchiziie care nu ajungea la

nici un rezultat, nici de interogrile prin tlmaci care

nu erau decât o pierdere de vreme. Percheziii numai

pentru cei cari tiau cu adevrat moldovenete, or care

dovedeau temeinic c aveau rude în ar, trecerea fiin-

du-le prin urmare libera. Ceilali toi — i acetia îm-

plineau numrul cel mare — înapoi, nazat! înapoi la raiul

rou! Noi vrem s rmânem cu iadul nostru, i n'avem

nevoc de nici o raz. din cerul lor.

Cam aa fceam întotdeauna când era îmbulzeal mare

de muterii de acetia dubioi; ghiaa lui Dumnezeu, m
ajuta s îndeplinesc manevra cât ai bate din palme, dup
ce — pentru a evita vre-o încercare de recidiv, — lucru

care se petrecuse adesea — tâlmaciul inea o scurt cu-

vântare, compus mai de mult, de mine în românete, în

care, pe lâng o mare pedeaps nemaipomenit cu care-i

ameninam, le mai dam dintr'un rest de umanitate pie-

zia sperana înviortoare c la Polonezii i la popoarele

nordice, dup ultimele noastre cunotiine, condiiunile de

trecere erau incomparabil mai uoare decât cele care nou
ni se impusese s le pretindem.

Acum aceast mângâere dublat de-un fel de strata-

gem mi se pru pueril, barbar i lipsit de orice efi-

cacitate; oamenii acetia se aruncau în cumpna norocului

cu ultima lor putere de ndejde. Era tot atât de fireasc
din partea lor, aceast încercare a necunoscutului, dup
rum era natural din partea noastr s le ainem calea:

i s-i respingem; era o întrecere, nimic decât o simpl în-

trecere, un joc de copii ca ori care altul... muli din ei

puteau sâ izbutea.sc, dup cum multora, oamenii mei
izbuteau s le bareze drumul. Atât i nimic mai mult,
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un simplu joc, Cine nu nimerea pe aici, putea s încerce

mai sus, or mai jos... Dar a le lua ndejde^ acestei

izbutiri, deschizându-le perspective atât de îndepîrtate

c echivalau cu prbuirea total a celor din urma
mijiri de noroc: era o cruzime gratuit i inutil; a

traversa un râu îngheat i-un front de câteva sute de

metri în adâncime, cutreerat doar l rstimpuri de pa-

trule, nu era tot ima cu a lua în piept hotarul tot dea-

lungul, mii de verste spre miaz noapte, btute i pa-

ralel i transversal de propriile lor patrule mai rare, dar

mai periculoase ca ale noastre, pentru cei ce vreau s
fug.

Fr s-mi dau seama, oprii pe tlmaci s mai desvolte

scurta cuvântare; basarabeanul înalt, cu barba revrsat
pe piept ca a sfinilor din icoane, ddu din umeri indi-

ferent. Dar mi se pru cu tot întunericul, sau poate toc-

mai din cauza lui, c pe figura-i de patriarh trece umbra
imui zbor de pasre strin.
— Crezi c' ei ne ascult? cutai s m explic. Pier-

dem vremea de geaba...

i cu toate c nu-mi displcea s lmuresc oamenilor

mei — dar numai dup executare, — rostul ordinelor, ce

le ddusem, de ast dat explicaia mea mi se pru
stângace i poltron.

Pornii în pas alert s traversez bttura pichetului

dela un col la altul. Fcusem aa dar, primul pas, contra

îndatoririlor mele? Hm... Deocamdat, atâta lucru nu
putea fi nimic desigur... Dar ceia ce avea s urmeze, pen-

tru ce avea s urmeze... Sunt cu adevrat un...

Pasul îmi crete nervos... Or cât m strduesc, nu pot

s-mi apar mai vinovat decât de-o zbughire noaptea spre

iatacul Niculinei... O femeie frumoas, o artist, nu tiu

dac mare sau mic, un suflet totui, un vis... un vis mai

vechi i mai scump... o femee aleas, fcut scpat,
cum scap cu sutele i cu miile atâtea mutre de rând, un

minut mai târziu dup trecerea patrulei prin întunecatul

zvoi... Haida de! când chiar domnul colonel a spus c
nu e o periculoas. Nimic grav în toat povestea asta,
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dar absolut nimic. Cum, pentru atâta strnicie cu cât
ne-am armat sufletul nostru, nu putem oare s ne îng-

duim prilejul de a ne aminti c avem o inim: al unei

singure, al unei inofensive graii? In vechime sclavii a-

veau toate libertile, într'o singur zi... Ah, pilda rea,

minile firave ale soldailor, cât despre asta, nici o grij 1

Observarea scrupuloas a celor mai mrunte legturi i
consecine... Atât... i nici o complicitate... Nici mcar a

lui Gârnea?... Nu, nimic... Nici a tlmaciului? El, care

poate spune orice în ruseasca lui cât de tare, îns^ neau-

zit de nimeni în tot detaamentul... decât de refugiai»

Agitarea unei nframe de ndejde în sufletul hmesit
de nevoia evadrei spre via a acestei turme si-

btecite, care bunete într'una ca dintr'o imens p-
dure incendiat?... Nu, nimic... nici un tlmaci... nici o
complicitate. Numai cu mine singur...

i totui, el le-ar putea gri domol în graiul lor tihnit,,

rnesc, acestor vagabonzi, ca o poveste dedemult, de

când lumea, de când bat necontenit acest pmânt copi-

lele sotniilor czceti i de când pârjolul ttresc a-

lunga dintr'o parte într'alta a râului, convoaiele mohorîte

ale bejaniilor: de-o fat rtcitoare, ce s'ar putea uor
cunoate dup o cutie de vioar.

Aduc pe tlmaci în odia mea i-1 cinstesc cu un pa-

har de vin; dar vorba mântuitoare nu-i poate gsi drum
prin flcile încletate. El îi netezete mustile i barba

uria, când pune 'paharul pe mas; i pare tare mul-

umit de aceast atenie deosebit. El nu-i otean; e

doar pltit cu o sâmbrie modest i cu drept la cazan

i Îmbrcminte; el nu-i otean propriu zis i a putea

vorbi cu el In voe, orice mi-ar trsni prin gând. Ii mai
lom un pahar i înc mai multe, dar nu izbutesc s-l

întreb, decât de locurile lui i de familia lui, la care el

îmi r.spunse ceva foarte Irisl, nespus de trist; eu nu
aud nimic, cci gândul îmi zboar nu tocmai departe,

dar oricum nu e cu mine, nu ma| e cu mine... Iar poves-

tea lui trcbue s fie grozav de trist, o vd bine din ex-

presia feei lui, din cltinrile repetate ale capului, o aud
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din oftrile lui i simt cum m apas toat tristeea o-

meneasc.
II las s plece i nu-i spun nimic. M minmiez eu în-

sumi cât sunt de tare. Sunt nespus de tare i trist.

Ies dup el i tai bttura în pas gimnastic ca un
leu în cuc... Din când în când, prin faa mea trece

câte cineva, Gârnea ori Cebuc, ori vre-un gradat. i
eu trec înainte i m grbesc vrednic în aceast învâr-

tire pe loc... Nimic... Nici un ajutor... Atât de sigur între

atâia oameni...

M înal pe colnicul uor i-mi las ochii biruii, umi-

lii, în besna cea mare de dincolo... Stau mult aa i a-

bia întru târziu, simt în spatele meu antene streine, pre-

zente, care m dibue.M întorc brusc... Gârnea i Cebuc stau la distan
apreciabil, dair e limpede c ei ateapt ceva dela mine...

Nu aveau de comunicat nimic urgent, de sigur, cci ar

fi fcut-o pân acuma, dar voiau totui s-mi vorbeasc.

Le fac semn sî se apropie.

— Ei, haidei, ce dorii? spunei...

— Vreai s m întrebai ceva?
— Unde v vedeam... cam...

— ...Cam... nilinitit... i v tot uitai într'acolo.,.^

— Ei i dac m uit într'acolo... ce v privete pe

voi?...

— Se pregtete oare ceva, domnule locotenent? în-

treb cu glas de tain Gârnea.
— Ce s se pregteasc?...
— Cine tie... poate,... cu bolevicii tia... cum i-au

pus ei gând s pim jos toat lumea... Poate c s'a pri-

mit ceva, vre-un ordin...

— Nu vorbii prostii.

i râd tare i voios, ca s le art c nici nu poate fi

vorba de aa ceva.

— Eu m gândeam c... unde tot v vedeam umblând
de-colo... pân colo... " "^'

— Ho, ho, ce idee... nu Gârnea... umblu... umblu
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pentruc... liielegi... pentru c... nu-mi ies nite soco-

teli... din crile mele.^. Am dat de unele grele ale dra-

cului...

i scuip plictisii într'o parte, în privirea de respect a

plutonierului, care se minuneaz tot, c, fr a fi silit de

nimeni, mai gsesc i timp, pentru lucruri care dau a-

tia btae de cap...

— Da... eu tiu de ce v uitai aa câte odat peste

râu, domnule locotenent, îi pipi mustaa lui neagr,

clipind iret din ochi' Cebuc. Mai ales ziua...

— De ce m uit?...

— He, he... dac îmi ddeai mai mult luare a-

rainte...

— Luare aminte?... Ce luare aminte?

El nu se grbi s-mi rspund. Apoi râse iar tihnit,

cu îneles, spunând doar atât:

— pioana...
— Spioana?...

— f-am spus eu lui Gârnea... se vede c'ai primit

vre-un ordin... vre-o întiinare...
• — Nu îneleg... de ce spioan vorbeti? N'am pri-

mit nici un ordin i nici o comimicare, nu îneleg ce vrei

s spui.

— Nu v'amintii... în seara aia... omul la din Ar-

deal...

— Nu-mi amintesc... omul... a da... acela din Ardeal...

Ei, ce e cu el?...

— Care i-ai dat drumu... în .seara când v'ai întors dela

domnul locotenent Iliad... Când v'ai dus dumneavoastr
întâi la dânsu'... Era Gârneai^ de serviciu... iar eu stm
aicea i-i prijoneam pe rui... 'a fost i ardeleanul sta...

— Da mi-aduc aminte... Am i vorbit cu el mi se pare...

Eram i cu niel dispus atunci...

— Pi da... L'ai' btut pe umr i ai spus: „sta e

român din Ardeal"... Cj începuse el s v spun de

spioni, c'au împânzit tot malu' llalt. Da atunci dumnea-
voastr i-ai spus: „Ia mai taci i tu cu spionii ti,

m; sunt plictisit de spioni i de prostii d'tia". Iar
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el atunci a îjiceput s^ povesteasc de unde e i cum a r-
mas la rui din rizboi, tocmai în Siberia i cum a scapa t

încoace...

Mi-aduceam perfect de bine aminte: era un ran arde-

lean, prizonier de rzboi, oprit de-im soviet siberian la

munc forat de min. Ii ddusem drumul chiar fr
excort.— Ea da, mi-amintesc... da n'a fost vorba de nici o

spioan...

— Pi, ne povestise nou înainte. Spunea ca vzut-o

chiar în seara aia, când el da târcoale s treac încoace.

A vzut-o de departe i s'a speriat de ea... S'a ascuns în

tufi c avea cciul alb i cisme negre, adictelea se

chiam c ea avea aa ~ i el a crezut c e soldat-

Ea se uita cu bgare de seam încoa i 'ncolo. Dar nu se

apropia de ghia ca s treac, mcar c nu era nici

ipenie de om. Da ea pe semne nu vrea sâ treac... Pe
urm a luat-o repede la picior înuntru, în ara ruseasc.

Dar asta e principalu..., c avea ceva în mân... ceva

negru... un aparat de fotografiat... adic pioan... c
el auzise de-aa ceva, de când era în rzboi. Pe urm
dup ce s'a îndeprtat s'a mai oprit odat i s'a uitat în-

drt, da' ardeleanul, abia dup ce nu s'a mai vzut, s'a

strecurat încoace...

— Un aparat fotografic?

— Da... fotografic... d'ale mari... o cutie lung i
neagr...

— O cutie Iun... Fotografia cu ea?
— Nu; se vede c isprvise. C i eu l-am întrebat,

zicea c-1 inea în mân de-o tort... Al dracului arde-

lean, toate le-a bgat de seam...

Tot sângele mi-a nvlit în cap; îl simt cum bunete
din toate prile i cum se izbete cu furie de talaz,

în tâmplele mele.

— Pe la ce punct a trecut ardeleanul?

— Pe cât spunea el i pe cum îl prinseser ca la im

chilometru mai jos de aci.

Dar Cebuc nu tie s-mi mai dea i alte desluiri^
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i contrariat de vetile incomplecte, contrariat de tu-

multoasa-mi curiozitate nereinut, ru disimulat, por-

nesc în râs stupid, fal, galben, care pentru ei vrea s
însemne nesinchiseal, dar care pentru mine e ipt de

rstrite, de durere, de nebunie.

— Mie tot îmi juca pe limb s v spun, complect

Cebuc agale: „A vzut el o pioan dom' locotenent,

cu aparat de pozat in mân... Da' prea ne-ai tiat-o

dintr'odat: — „Ia mai tcei cu prostiile astea"... i am
tcut..,

La un chilometru mai jos. Hm, dibuia aa dar un sector

nou; i ezita s nu nimereasc tot la Iliadl... Hmî i
dac nimeria? Putea foarte bine s-i închipue c nu

era inspecie tot timpul i c tot Iliad putea s-i fie cel

mai de folos. Dar ea îl evita. Desprirea aceea în noapte

pe rmul pustiu i înzpezit, printre fantasmele tufiu-

rilor, rscolise mândria rusoaicei. Se mai gândete ci-

neva la mândrie când lupt s iese la via? Su încre-

derea în Iliad se risipise? Oare s nu fi vzut cât îl stj^-

pânea? E cu putin^ o femee s nu-i dea seam de a-

cest lucru? Poate îl cuta tot pe el, cerceta unde s-i fie

sectorul, dealungul râului atât de sucit de meandre, c,
dac nu-i cunoti bine cotitur cu cotitur la cea dintâi

abatere ai rtcit? Nu pot s vd decât astfel lucrurile,

pentru c revelaia lui Cebuc, întârziat din propria mea
vin m'a descurajat cu desvârire. Hm, zgârcitul meu
noroc nici aici nu vrea s m ajute!

Ideea asta m indispune grozav i pe deasupra, mai
vine i Iliad s-mi bat la u. Cu toat displcerea vdit
pe care nu tiu cum s'o mai ascund, când mi se anun a-

ceast vizit, rece ca i frigul care-mi intr odat cu ea
tn odae; bag de seam dup o jumtate de ceas c tre-

bue s binecuvântez cerul, care mi-a adus-o.

— Ea trcbue s se întoarc, s încerce s treac ia-

ri, venea din prea mari deprtri, ca s renune aa
uor, strig e!, dcsbrcându-se, fr a fi poftit. i dac
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n'a revenii încj, e c a avut imprudena s se îndepr-
teze prea mult i acuma nu-mi mai nimerete sectorul.

Nu înelegi? E limpede! url4 el scos din fire de sarcas-

mul care-mi învlue faa. Nu înelegi? Dac i-era s treac
prin alt parte, ar fi trecut pân acum... aa la întâm-
plare, unde-o nimeri s iese... Dar va veni, cci tot de
mine e sigur... Se va gândi c no se fie inspecie tot

timpul i c dac n'am avut prezena de spirit s-i
spmi c-i atept reîntoarcerea, nu era greu de bnuit
din plânsul meu acest lucru. Ea va veni, înelegi,... ea
poate a luat ca o trie a mea, ca un punct de onoare
pentru un ofier, ca s n'o sftuesc s revin, când su-

periorul meu o izgonea... Dar araintindu-i nopile noa-

stre, zilele noastre, dragostea noastr, avântul cu care

am început despduchiatul, îneleg, când ea se atepta
la dispreul meu; când îi va aminti atâtea lucruri pe
care tu n'ai de unde s le tii, va veni auzi, va veni,

auzi va veni, cu încpânarea aceia ruseasc despre care

mi-ai vorbit, de a înfrânge din nou acolo unde a îost

învins, de a se reîntrona acolo, imde a fost izgonit...

Aa trebue s fie precum îmi povesteai de muU... mi-aduc
aminte bine unele lucruri i-mi spun: ea trebue s vie,

Ragaiac avea dreptate... ea trebue s m caute...

II ascult zdrobit pentru c simt cât de mult drep-

tate are. Dar mai e ceva care m ine solid pe picioarele

mele; mai sunt tocmai cuvintele lui Cebuc, care acum sar

ca spiriduii în gândul meu i-mi aduc un vântior de
încredere. Ha, ha, imaginaia mi-e cu mult mai bogat
de cât a acestui camarad ntru, pe care tot eu l-am

zdruncinat din imbecilitatea vechilor lui rutine i a redu-

selor lui aspiraii. Mi se pare ceva extrem de grandios, de
epic cciace am de gând s fac. O mulime întreag de
exaltai ari de mirosul scpi'ei mult visate, vor cuta pe
fat, singura care va putea s deschid poarta celui ce

va gsi-o, spre pmântul acesta ferecat, pentru ei un
ideal atât de considerabil. i vizimiea asta numai, se

desvolt atât de mult în mine. c surâsul meu de îngduin
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i de comptimire, cu care consider pe convorbitor, e

cu neputin, s scape acestuia.

— Dar se poate întâmpla, ca ea s fie capturat în

limitele sectorului tu...

— i-am mai spus i i-o repet: sectorul meu are doar...

— Sectorul meu are apte i al tu înc ase chilo-

metri... Treisprezece chilometri în total...

Iliad se întrerupsese ca s scoat harta din pataca ei

transparent. Mi-o întinde pe mas i degetul lui alearg

nervos peste chilometrii tescuii pe hârtie.

— Vezi, îmi spune el, btând cu vârful degetului într'un

punct însemnat cu rou... Asta e satul unde a poposit ea,

gzduit de-un culac btrân, de unde a adus i pduchii...

li zice Duboani... îl vezi... Bani avea cu ea, bani ruseti,

bani româneti, bani streini... Numai bagajele i se furase.

Banii i-au fost adui colonelului care-a poruncit s i se

rcstitue... deci gazda la culac era asigurat... Acuma pri-

vete aici... în sus i'n jos, în dreptul întregei întin-

deri a sectoarelor noastre nu mai e alt sat atât de a-

propiat...

— Dar dac a nimerit totui în alt parte...

— A revenit cu siguran aci... sunt atât de sigur c
nu niâ înel de lucrul sta, cum sunt sigur c nu m
înel c te vd... Aici e punctul pe unde a trecut în sec-

torul meu i unde a surprins'o caporalul Potroc. Am
anchetat pas cu pas drumul ci... Mai sus ori mai jos de

aceste sectoare, cum vezi, e cu neputin... Ins, pof-

tim., o foarto cu putin s nimereasc la tine... îne-
legi

— Sigur câ îneleg... E chiar de mirare c a trecut la

tine, când satul pe care mi-1 ari e cu doi chilometri mai
jos de limita sudic a sectorului tu... izbucnesc cu du-
mnie, ciocnind violent cu degetul. i e probabil c fata

a trecut pe la mine, dar s*a rtcit i-a luat-o spre

nord, pentru ca s'o nimereasc mgarul la de Potroc...

II tiu, e o marc lichea, Tam avut i eu...

i-mi ascund capul în mâini covârit de aceast ul-

tim noutate. Va s zic ea a gzduit în Duboani. Ce

13
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mai e nevoe de hart... Acum îmi dau seama de totul

de minunie... tiu pe und:e a venit...

— Bine, reia dup o tcere Iliad, domol, înoate s fie

aa cum spui. Foarte bine. Aa a fost norocul meu. Ins
spune-mi prietene... Dac va nimeri din nou Ia tine...

Glasul îi tremur, mâinile îi tremur, în ochi îi tre-

mur boabe de lcrmi.
— Prietene, repet el apsând pe cuvânt, cercând sm fixeze prin rou ochilor.

— Va nimeri, vezi bine c va nimeri... Pentru c la

mine, probabil din cauza satului aceluia, trag fugarii în-

tr'un numr înzecit cât la tine... Ia uite cât de departe,

sunt satele ruseti din dreptul tu... S'ar putea spune c
la tine nu se abal decât cei ce rsbal prin sectorul meu
i din cauza erpuirei fluviului i a conformaiei terenului,

o iau spre nord, crezând c merg spre apus...

— Exact, exact, ai perfect dreptate... dar ia spu-

ne-mi...

— Am, s tii c am î strig cu o Imens satisfacie.

Dup cum ai i tu c va veni...

i fericit peste msur îl întreb dac e dispus s bea

ceva vin.

-- Vom bea mai târziu, rspunse el cu o infinit

tristele. Acuma îns, spune-mi prietene, dac ea va fi

prins de patrulele tale, oare... oare... — aci înghii în

sec ca s-i recapete vocea pierdut subit — oare dup
cele ce i-am povestit... ai fi în stare s'o reii... pentru

tine...

Nu-1 priveam în fal, dar îl vedeam, îi vedeam tot chi-

pul cu trsturile oscilând între milogeal i ur; îl ve-

deam prin frunte...

~ Dac va nimeri Ia mine... îmi voi face datoria...

— Vei trece-o înapoi? gemu el stins, împleticindu-i

paii pe care instinctiv îi face îndrt...

, Plec ochii i mai jos i articulez abia întru târziu, ri-

dicându-mi privirea pe îndelete:

— Depinde...

Duioia dispru ca prin farmec.
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Nu cred ca Vlad-epc s so fi încrunîal mai teribil

dinaintea unui semen omenesc ca Iliad acuma dinaintea

mea... i totui ochii par'c i se lichefiaz.

— Va s zic...

— E simphi, dac observ c fata e într'adevr o mare

artist a putea s trec peste consemn, eah... un caz' a-

colo, s închid ochii... i s-i deschid bariera...

— In schimbul?
— In schimbul... arcuului ei fermecat...

— Va s zic în nici un caz n'ai reine-o...

— Nu fac astfel de imprudene... colonelul acum o tie...

ifiad îi proptete capul în palme i-i acopere ochii în

mâini. Dup un rstimp:

Bine... era de ateptat... un om de onoare n'ar fi

putut proceda decât aa...

Mda ..

__ »...

— Dar dac eu le-a ruga anume. în virtutea nu nu-

mai a camaraderiei, dar a prieteniei noastre... , ca sa m
anuni i pe mine... prietene bun.

— Se vede c vrei s m bagi în bucluc.

Firete... dac e a o fac scpat, trebue procedai

repede... De ce s periclitez viaa fetei... i cariera mea...

i cariera ta. Trei... trei nenorociri ar urma dintr'o simpl
impruden râd fericit c pol s previn aceste de-

za.stre...

El sa ridicat in picioare i m strpunge de sus pân
jos nu cu ura i dispreul, pe care ine s mi le arate,

ci cu mila pe care mi-o inspir.

- Ii promit un singur lucru, Iliad.

Tresrire vehement; atenie înconlaki de lupttor în

Kard .

Ii pronii! dragul meu. s întreb pe dudue: — Vrei
sâ rhem i pe Iliad...

îmi promii tu a.sla?

Da. îns dup ce-i voi da toate asigurrile, c... în
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orice caz, ori care i-ar, fi rspunsul!... ascult bine ce spun,

ori care i-ar fi rspunsul... c drumul ei e liber... i dac
ea va consimi, te voi chema... '

— îmi dai cuvântul tu?
— II ai...

Nenorocitul se repede la mine, m ridic în brafe,m strânge la piept. Ceasuri întregi se întinde acum
masa noastr,
— i spui c avea oldul sus?...

~ Ha, ha, pe onoarea mea îi spun... dar fr s-i

comprime bustul, ma parole d'honneur. alele se strân-

geau spre mijloc într'o linie atât de lin... aidoma cum o

descriai tu, în bordeiul sta, i-aduci aminte? Par'c ai fi

fost profet, aa ma minunam când le vedeam cum se

potrivesc toate, cu ce-mi povesteai tu. Dar ce s-i faci?

A nimerit la mine. Aai e drag... valsul vieii...

Numai faa Valiei, mi-era cu neputin, cu neputin s'o

vd în întregime, dei îi tiam acuma mrimea ochilor,

clinul nasului, linia brbiei, obrajii, fruntea, sprâncenele,

genele, alunia din colul buzei... dei-i tiam tot ce se

putea ti despre ea...

— Dar în afara de muzic, i'n afar de trecutul ei,

nu-i spunea ea altceva Iliad, ceva despre gândurile ei,

despre modul cum vede lucrurile dimprejur... cum în-

elege bunoar împrejurrile astea...

— Filosofic, vrei s zici?... întreb Iliad dup ce înghii

ultima duc. He, he, cam avea ea chef... dar cum în-

cepea îi astupam gura cu un srut mai tare decât Dos-

toiewsky. Nu mai avea ce s mai zic. Ce vrei, mon-
cher, asta era arma mea! Se cam mira ea c eu nu ce-

tisem nimic de Dostoiewsky. Ha, ha, ha, da o rzbeam
cu ale mele. Par'c la dragoste atepi pe Dostoiewsky?

La drept vorbind, cetisem eu ceva: o poveste cu un pom
de Crciun, care-mi inspirase i-o poezie ;i-am spus eu...

— i nu-i spuneai, c aici, aproape, foarte aproape, ai

im prieten, care a cetit pe Dostoiewsky tot, tot, poate

mai mult decât a cetit ea... care ateapt norocul s-i des-

prind chiar din paginile lui Dostoiewsky su ale lui
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Tolstoi i s-i aduc o Avdotia Alexandrowna, o... Anna

Ka...

— Pi ce, eram idiot?... M, mare prost trebue s m
crezi tu pe mine...

Iliad redevenea pe nesimite, cel vechi, cel tiut...

Iar între timp, cu grij de ale mele, eu eiam din când

în când în bttur, alunecam pe zpad, zglobiu ca un

copil i râdeam cu poft. Gonvocasem statul meu ma-

jor: plutonieri, sergeni, tlmaci, dintre caporali doar pe

Marineseu, în odaia lui Gârnea).
— îmi pare grozav de ru, Cebuc, c am lsat s

ne scape de-o sptmân i mai bine, chestia de care

mi-ai spus, cuvântez cu înfocare. Zici c avea o cutie

neagr în mân? Aa trebue s fie precum ai zis, pre-

cum a bnuit ardeleanul: Spioanal Asta nu e im lucru,

aa, fr însemntate. Trebue s fim cu ochii în patru,

înelegei... Zilnic primesc ordine i comunicri de-a drep-

tul dela domnul colonel: fii cu atenie la spioni i mai

cu seam la femei, la spioane! Cum le prindei la co-

mandament!
Ei bine biei, femeia asta trebue s ne pice în mân,

cu aparatul ei cu tot... Trebue s'o supunem la o stranic
percheziie, trebue s punem mâna pe toate documen-
tele i fotografiile ce le-ar purta asupra ei. Ins cum am
putea s'o prindem, când noi nu putem s trecem din-

colo?... i uite de-aia v'am chemat la sfat, pentru c
trebue s fim toi înelei... Acuma, v las iari niel

singuri, c am musafir pe Iliad. Dar pân m întorc, voi

s v i orânduii în gând planurile voastre. S ve

dem ce zicei fiecare i pe urm vom alege pe cel mai
bun...

— Domnul locotenent Iliad, are cunotin despre

spioana asta, domnule locotenent? întreb Gârnea.
— Nu Gârnea... i nici nu-i spun. Când pot s fac

ceva i singur, de ce s mai încurc i pe alii în ifele
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mele, ca s se laude pe urm c ei au descoperit toUil.

Meri!...

Un murmur de aprobri îmi întâmpin aceste vorbe,

li lsai deci s cugete i s se sftuiasc, iar eu alergai

la locotenentul Iliad, care se pregtea s plece. Când reve^

nii, oamenii mei nu ajunseser înc la un liman mai con-

sistent. S trimetem un soldat deghizat i mecher? —
o astfel de propunere trebuia dela început aruncat deo-

parte: chiar dac; întreprinderea izbutea, colonelul s'ar fi

suprat grozav. Iar dac nu izbutea sau lua cine tie ce

întorstur, rspunderea noastr ar fi fost periculos de

grav. S tocmim vre-un basarabean, cruia s-i înles-

nim trecerea i s-i ajutm revenirea — ideea asta a

lui Gâmea era cea mai bun, dar de unde gseti ba-

sarabean în pustietatea asta i înc dispus la astfel de

aventuri? In ctunul fr nume nu vzusem nici urm de

brbat tânr, iar Tohatinul era departe. Ne gândirm la

acei doi flciai, pe care-i întrebuinam la vâslit, vara,

când transportam refugiaii cu luntrea, dar ei plecaser

din cauza îngheului i aveau s revin la primvar.
Am fi putut totui s le dm de veste; unul locuia în To-

hatin i altul ceva mai departe.

— N'a dori s punem români de-ai notri pe dru-

muri, de pe care nu tiu dac se mai întorc!, luai în cele

din in-m cuvântul. Pentru c o spioan de-astea, e de

obicei o femee grozav de crud i de periculoas, a-

firmai cu convingere. Ar îi în stare s-1 dea pe omuleul

nostru pe m^âna bolevicilor, ca s-1 frig de viu. Ins
eu m'am gândit la asta: ascultai i voi s yedei i dac
no fi bun, om gsi alta. Tot ne trec nou prin mân
atâia refugiai, ce ne cost s fgduim azil i trecere

liber, fr nici o formalitate i suprare, aceluia care

o va aduce-o...

Aprobrile tuturor pornir din toate prile.
— ...de ce tlmaciul s nu le spun la toi, c-1 va

bâte fericirea pe-l care-o ti i-o izbuti s'o hotrasc
s treac prin sectorul nostru...



RUSOAICA 199

Tlmaciul încuviin^ micând în sus i'n jos barba lui de

patriarh.

— Dar nu Irebue s ne scape cumva, c noi tim c
e spioan... uerai, scoborând vocea i privind cu în-

eles pe fiecare din convorbitori... Nu, nu... pentru c
in grmada zdrenroilor stora nu tii totdeauna cu

cme ai de-aface, ori cât am scotoci noi trenelc lor cu

pduchi. Dar eu m'am gândit aa: pentru c de obicei

spioanele astea sunt alese anume pe-o sprânc4îan, -

fcui cu ochiul trengrete i toate mutrele îmi rspun-

ser cu rânjete jignitoare; - s spunem c muli fugari

ne-au povestit de-o fat frumoas — s'o nimeri nu s'o

nimeri, dar voi tii, toate femeile cred când le spui c
sunt frumoase.

— De-asta aa e. râse unul, i toi râser la fel,

iar tlmaciul încuviin înelepete din barb...

- ...c toi fugarii, — nu numai unul, înelegei —
ne-au povestit de-o fat tânr, care d târcoale s
treac încoace i n'are curajul - ce zici Cebuc, m a-

dresai îndat acestuia, cci zâmbetul i privirea lui st-

ruitoare, nu-mi plceau de loc.

Bun, bun, domnule locotenent, rspunse el admi-

rativ, e stranic adus... c) doar atâtea cri cate a-

vei în bordeiul dumneavoastr, au tiut ele cum s v
lumineze...

- M, pi dac c aa cuin a spus ardeleanul, ea tre-

s aibe gazd pe-aci prin a])ropiere, prin Duboani, ori

prin alt .sat din împrejurimi... i muli din muterii notri

I)oate or fi i vzut-o... Eu aa cred c e bine s-i spu-

n ca s'o poat ademeni... c intr'atâta am auzit de ea
c m'am îndrgostit de dânsa... Ei, ce zicei... bei...
înelegei cam cum vine urubul?...

-- înelegem... .s trii, se amestecar îndat glasurile

luluror i cu toii schimbar între dânii priviri lumi-

noase de aprobare...

Dar pentru a accentua i mai sigur caracterul oste.sc
al inteniilor mele, gsii câ e cu totul nimerit s interviu

brusc cu o autorcctificare:
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— Nu... nu bei... îndrgostit nu merge... he, he,

nu simt aa de gâsculie, femei d'astea pe care le re-

cruteaz birourile de spionaj... sunt date dracului de

detepte... îndrjgostit nu merge... trebue gsit altceva...

Am fcut o pauz mai mare, în care timp am tot pri-

vit prin coluri, muncindu-mi figura în semn de medi-

ie adânc...
— A iaq, gsesc dup o vreme. S zicem bunoar

aa, c domnul locotenent s'a înduioat mult c o biat

fat( ca ea s'a sfiit s treac încoace, când trec atâtea

haimanale. Cam auzit, c dup înfiare ar fi de neam
bun i c sunt mare duman al bolevicilor, c sunt

i basarabean i dup mam rus; i am i eu rude r-
mase în Rusia, pe care le atept. C am auzit de ur-

gia celor de acum, fa de nobilii rui i mai cu seam
fa de femeile nobile — i cu toate c e porunc ho-

trît i grea s nu scape nimeni încoace, totui eu

închid ochii i pe toi îi las s treac, doar, doar, s'or

nimeri i rudele mele...

Nu tiu dac o spioan adevrat ar fi putut primi

cu atâta uurin astfel de discursuri, îns statul meu
major, spre deosebita-mi satisfacie, se arta nespus de

încredinat c iretlicul va ei de minune.
— Tot domnul locotenent sireacul... m lingui admi-

rativ, dup obiceiul lui, Gârnea.
Iar Marinescu, întru onoarea mea îi dispuse în chip

de veselie, albuurile vineii ale ochilor teri.

Btui pe umr pe tlmaci:
— Nu, las, am s-i scriu eu pe-o hârtie ce trebue

s le spui, pe scurt, tii... poi s le mai adogi pe dea-

supra, ca s-i lmureti i dumneata,... îns ceia ce-i

voi scrie eu, aia trebue s le-o spui pe dinafar, cuvânt

cu cuvânt... pentru c avem de-aface cu o femee stra-

nic i nu trebue s greim cu o iot... Ba« înc poi s
le adogi c despre propunerea asta nici imul din mos-

calii i vagmitrii mei nu tie nimic... c doar eu i
cu dumneata tim aci rusete, dar eu nu pot s m adre-
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sez lor pe rusete, ca s nu dau de bnuit la soldai...

înelegi domnule...

— Ineleecs... înelees, asigur^ basarabeanul cu vo-

cea lui domoal i cânttoare. Iar gradaii se minunar
din nou zgomotos i linguelnia de dibcia mea.

Prima încercare a holrîrei noastre fu pus în aplicare

chiar în seara care urm.
Tlmaciul explic streinilor de ce nu putem s-i pri-

mim. Oamenii ascultar lmuririle cu indiferen; odat
ce erau respini, ce-i mai priveau pe ei motivele i oare-

cum scuzele noastre pentru aceast lips de ospitalitate?

Dar când barba lung a tlmaciului începu s se mite
pentru a pomeni de fata cu „o cutie neagr în mân",
ochii pleotii de îndobitocire se aprinser; felinarul meu
se plimb victorios pe colecia aceasta de mutre sinis-

tre, adumbrite de cele mai bizare forme de cume i
epci. Ins, când povestea se termin ochii se ascun-

ser repede în umbra cozoroacelor i în potloagele care

curgeau din cciuli.

— Ei, primii bei? strigai atunci inimos i pusei

pe tlmaci s repete în rusete, cu acela ton sprinten,

plin de înviorare i trezitor de ndejdi.

Dar nimeni nu rspunse; ba chiar unele capete se

ddur plictisite într'o parle. Tlmaciul se porni s fac
preciziuni i s acorde garanii; ins, dac n'ar fi fost

foida^ din juru-le, oamenii aceia s'ar fi risipit cu sî-

gnrantfi, fr s asculte. Când tlmaciul repet înlrc-

Iarea, nimeni nu rspunse. Ba da, primirm îndat câ-

teva rânjete de câini rebegii. Mai mult decât s-i dm
Înapoi peste râu, ce le mai puteam face? i dac asta

era totul, puteau cel puin s-mi rspund cu batjocura
râsului lor tcut.M izbeam de aceste mutre negre i soioase ca de in-

diferena alb a câmpului ruse.sc. In cuprinsul imensita-

tea ninse, printre aceste artri zdrenuite, printre aceti
ochi de fiar, printre aceste danturi de lup, Valia se
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silea S apuce talazul prielnic, care s'o arunce pe rmul
salvrei. Ea avea de parcurs doar cele câteva leghe

din urm ale unui slbatec i pustiu continent. i to-

tui limanul ajungerei era barat cu valuri de râu, cu

cerc de fier i foc; doar într'un singur loc o lumini pâl-

pâia i pentru dânsa, ca acele faruri abia zrite, pentru

rtciii mrilor înfuriate. Dar cum va putea s ajung
pân la urechiuea ei fina de muzicant, oapta uoar.
ca unda de zefir; c aci aproape, într'un loc anume,

o lumini a scprei plpâe numai i numai pentru

dânsa...

O, ho, cu neputiin s lsm lucrurile aicea... Haide;

haide, curaj... înc un pas, înc unul... i cu ultimile

sforri ale naufragiatului ce vrea s prind rmul as-

cuns de noapte i deprtare, m reped cu umr de

fier în bancul de indiferen i prostare. Mi-aud glasul

ferm lovind cu sonoritate masiv de ciocan i m încu-

rajez de el, întrindu-l. încep un viu i sever interoga-

tor. Vocea mea impune i ochii-mi domineaz. Ii descos

în bloc, apoi pe fiecare în parte: asupra drumului str-

btut, asupra situaiei geografice a malului dincontr,

asupra ultimilor localiti în care poposiser. Veniani

în sfârit cu vorba la Valia; câte unul începea atunci

s se desmoreasc. A, par'c vzuse el ceva... a da,

da... o barin înalt... i cu... în mân... o cutie,,.., da,

da, da... Ah, iat unul, care-mi pruse cel mai recal-

citrant dintre toi, îmi înir acum o poveste întreag...

E vdit lucru însj cj fata rtcitoare s'a iscat în mintea lor

abia în clipa de fa. Dar ru cusutele lor minciuni m
învioreaz, m umplu de via ca repetatele glei de

ap pe cel ce i-a pierdut simirea; îmi d prisos larg

de energie, ca s le insuflu adânc, pe deasupra brbei
de profet a tlmaciului, ambiia faptei i dorul aprig al

scprei.
~ Ei vedei, unii ai i vzut-o... prin Duboani sau

prin alt sat prin care ai trecut... cel care mi-o va a-

duce-o.;.

i tlmaciul trebue s precizeze iari dup dictarea
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mea, ca vreau so scap peiilruc este o duman a ro-

iilor, o albfft, — i Irebue s atrag deasemenea a-

tenia asupra poziiei pichetului meu, pentru ca trecerea

s nu se încerce în vre-un loc greii, unde ali co-

mandani, poate, nu vor s tie nici de albe. nici de

roii...

Târziu în noapte, îmi dau seama c am gi'eit cu

nefericitul cuvânt: alb. Cci suggestiile mele, prin gura

acestor indivizi nesiguri, puteau ajunge 1a urechile unei

adevrate autoriti bolevice... Chiar mâine, discursul

<e i-am scris tlmaciului, trebue potrivit din nou, cu

mult, cu foarte mult prevedere.

In grupul aliniat pe dou rânduri al refugiailor, la

întrebarea lui Gârnea: „Care din voi e moldovean ?''

nimeni nu se mic. La a doua întrebare: „Care din

voi tie moldovenete?' se desprinse unul singur. La
întrebarea tlmaciului, pe rusete: ,,Care are rude în Ba-

sarabia ?• iari nici o micare.
Oamenii fuseser prini i)e înoplal i urmau s lie tri-

mii înapoi tot în noaptea asta. în cel dintâi moment
|)rielnic. Cel care pise înaintea grupului era înalt de
statur; la reflexul promoroacei figura lui împrumuta sen-

suri imprecise, inconsistente, schimbtoare. II cuprinsei în

conul de lumin al felinaruhii meu electric, de buzunar. Un
chip tiat de linii dure i multe, nesimetrice; ochii mici

sub smocuri aspre de sprâncene. Sub nasul gros de
formatul i culoarea unei ptlgele vinele, individul era
spân; dar de-o parte i de alta a nrilor, alte dou
smocuri epoase i rare, înclecau colurile buzelor. Fl-
cile deasemenea i-erau gola.e dar în vârful brbiei i
dedesubtul ei se sburleau ca nite ace înfipte în peri-

rin, aceleai epi aspre i rari. Cciula de oaie, uba
rj^râmizie, i botforii din |)icioare erau ferfeni.
— Tu zici c tii nioldovenete, dar nu eti mol-

dovean. Eli ovrei?
- lî îl .»
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— Eti jidan ? trebuii s m{ corectez, pentru c în

Basarabia cuvântul ,^evreu" pare, dac nu necunoscut,

în orice caz foarte curios fiilor lui Israel, de condiie

joas.
— Niet.

_ — tii moldovenete or nu ^tii? îmi însprii vocea

agasat.

— D'api c gresc.
— Cum te chiam?
— Ilia.

— Ei, i-atât?

— Atât... Pentru un suflet al lui Dumnezeu un nume
e de-ajuns... C' i ei de au mai multe tot un noroc

au pe lume; douzeci de-o avea, i tot le-o schimba

s se ascund, foamea i moartea tot îi nimerete...

— Ce spui m?... Faci pe cugettorul ai? Eti rus

atunci?

— Suflet al lui Dumnezeu.
— Lasâ pe Dumnezeu, rspunde ce te întreb; eti

rus?

~ Oi fi i rus...

— Cum oi fi, b? eti sau nu eti, rspimde repede

c n'am timp de ghicitorile tele.

— Eu p'ân aste lociu'i m'am nscut...

— Aci sau dincolo?

— Pe aici, pe dincolo...

— Zi te-ai nscut pe rând...

— l întunecat o mai ti cum m'am nscut. Lumina
voastr... da' eu nu-mi mai aduc aminte c pe vremea

aia eram i mai prost ca acum.
— Vd c vorbeti limpede ca moldovenii adevrai,

de ce n'ai ieit din capul locului, când am întrebat

cine-i moldovan. ' Ori nu-i place s-i spim c ai cap

de bou...

-— D'apoi cum nu mi-o place, c i boul e mai fru-

mos la cap ca mine... Nu v suprai luminia voastr,

oi fi i moldovan.
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— Cum oi fi mi? eti sau nu eti? Ce-a fost tat

tu...

— Om o fi fost i el, c vd c n'am ieit nici

mânz... nici \iel... i tare ru îmi pare de-asta... C
mai cu bucurie i mai omenete s'ar fi uitat oamenii la

mine. Da eu la fa nu l'am vzut ca s-i gresc i lui

aa o bucurie...

— Da maic-ta nu 1-a vzut?...

— Dac s'or fi desftat noaptea prin iarb, cum era

s-1 vad i ea iraca'n? C la drum lung pe câmpie,

omul unde vede om se oprete s'nopteze i une-ori se

nimerete s fie la o lalt i-o fumee or dou... Iar

dup hodin, o pornete iar din viul nopei, care în-

cotro îl trage soarta lui.

— Da maic-ta ce era?

— Era i ea bun femee... c atât cât am fost îm-

preim nu m'a lsat din sudlmi i btae. Da se chiam
c nu m'a anmcat pe drum.
— Bine, bine, dar ea ce era? moldovanc, rusoaic...

— Poate-o fi fost de amândou felurile, c dac era

cu ruii gria rusete, da cu moldovenii,' moldovenete...
— Da cu tine cum gria?
— Când mai aa, când mai aa... cum nimeria i ea.

— Da voi în ce sat stai, rusesc sau...

— Pe unde ne-apuca iama, c vara toat nu stm
locului... pân' într'o zi... eram flcoa pe-alimci i ne-o

prins într'un târg i ne-o închis, da nu laolalt... D'a-

tunci n'am mai tiut unul de ellant...
— i pân'atunci n'ai avut i tu curiositatea, cum

s spun, nu te-o îndemnat i pe tine sufletul s'o în-

trebi: Da tu ce eti mam, moldovanc, rusca?
— Iaca, sâ m iertai înlimea voastr, numai aiasta

nu mi-a da în gândul ista prost al meu s'o întreb...

— Auzi, Gâmea, ce glsuete sta... L'ai cutat
Wnc prin buzunare?

La rspunsul acestuia, c i-a dat o atenie special,m adresai iar individului fr naie:
— Veri m dolovec, dac apucai s-i spun maic-ta
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c eti moldovean, rmâneai aici. Dar aa, o s'o iei la

cirum îndrt ca i tia, care ne îneleg ca pe psri.
— S trii ani muli i fericii luminia voastr. Aa

s facei cum grete înelepciunea mriilor voastre. i
eu tot mulumit oi rmâne, c i acolo ca i aicea e toi

pe pmântul lui Dumnezeu.
~ Eu am auzit c pe-acolo nu mai e pmântul lui

Dumnezeu...
— D'api 'i de zic aa mrite Doamne, lot ai Iui

Dumnezeu sunt i ei i tot lui o s-i rspund la dreapta

judecat...

Omul se ddu tihnit îndrt s-i ocu[)e locul prin-

tre ceilali. 11 oprii. Rmânea s mai m gândesc ce c

de fcut cu dânsul. \

Urmar lmuririle tlmaciului i propunerea salva-

toare. Dar aceleai mutre impasibile, aceiai ochi îndo-

bitocii sau împrocând o clip mici sticliuri de ur
i dispre, desigur, pentru barlnul puternic i fr griji,

care încearc s le exploateze nenorocul ca s-i înles-

neasc aventurile i s-i potoleasc aleanurile. Pe nici

unul, de data asta intervenia mea n'avu darul s-1 aâe
mcar la minciun; ddeau rspunsuri atât de brutal ne-

gative, c m întristar cu desvârire i-mi epuizar
repede stocul de ademenitoare întrebri.

Ii prsii cu limpede contiin a zdrniciei bielei

mele nebunii de a pretinde s scot din imensitatea m-
rci, inelul de pre aruncat de-un orb. A fi vrut s of-

tez adânc de obid i totui, nici mcar atât nu pu-

team, inut de ru de atâia ochi prieteni ori dumani
cari m inteau ca nite guri de arme pe-un condam-
nat. Reintram în bordei i m aruncam, cât eram de

lung în pat, strivindu-mi ochii cu apsarea pumnilor
strâni i prefcându-i în mii de scântei colorate, ca pe

nite tciuni izbii de clete. Atât mai dinuia în acele

momente în abizul negru din mine; aceste bizare stelue

de kaleidoscop în artistic i neîncetat combinare; 'a-

poi din necuprinsele deprtri ale infinitului prins sub

pumni, din nou. nepotolita ndejde începea s tresalte.



RUSOAICA 207

Ma ridicai cu priviri turburi in amurgul lol mai pro-

nunat al odiei: i din umbrele colurilor rsrir ace-

leai cozoroace de epci soioase i aceiai ochi fosfores-

ceni, fixându-m din brbi or de sub cciuli. Numai
câ acum m priveau cu alt lumin, iar în gândul meu
sperana se reabilita cu desvârire, când se umplea

de mântuiloarea imagine: vre-unul din aceti vagabonzi

încuciind întâmpltor drumul cu ea: fa'n fa cu rea-

litatea, cu neputin ca sufletul vagabondului s nu se

limpezeasc, gândul rsplei s nu-i încoleasc sigur i
struitor.

S trii, strlucirea voastr, — îmi tae calea

Ilia, când ieii iar în bttur. Da' pe mine m'au lsat

singur afar i tare mai m împunge vântul prin frun-

ziul sta de cârpe, care abi' de se mai ine pe oasele

mele...

— A... da... ducei-1 i pe el... Dar tu nai s treci

înapoi noaptea asta. Am s telefonez la comandament,
s vedem ce e de fcut i cu tine..! te oprim sau te

expediem...

S triasc mrirea voastr, da dac eu v'a mul-

rai de bun voire i v'a ura de sntate, s m l-
sai .s m întorn cu netrebnicii ilali. înapoi, la r-
srit

— D... da...? aa?... a, bun. Renuni de bun voe,

rum s'ar zice. . Hei, Gârnea, apropie-te aicea... Ia vezi.

C- ' < II stimabilul sta .. zice c s'ar întoarce peste

râu

S trii. înlimea voastr, i dumneata gapadin
hauptcpitan se îndreapt el ctre Gârnea — i
s m iertai, da iac, vedei, aiasta c toat moteni-
rea care mi-a rmas de la l de m'a fcut la popas de
noapte: când aud de telefona i de camandament s m'-a-

puce aa... cum s mai gresc ... mriile voastre zicei

c team, dar eu zic c ruine mare. pentruce s mai
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stricai aa lucruri scumpe i s suprai aa înlimi lu-

minate cu un pctos i calic ca mine... i-o fi

scârb i tealifonului aela s cânte pentru aa otreap
i gunoi...

— II auzi Gârnea... Auzi ce pehlivan vagabond, ia

mai scutur-i puin efectele, bucic cu bucic^.
Ins Gârnea clatin din cap fr însufleire:

— Ce s-1 mai scuturm degeaba domnule locote-

nent, c prin guri i se vede i pielea... Nu l'am rs-
colit eu destul adineaorea p'asta mai bine ca pe toi,

c nici mie nu-mi plceau de loc epile alea de arici;

da v asigur, în afar de pduchi, nu mai are nici un
secret.

Conul de lumin al lmpei de buzunar umple iar faa
schimonosit de linii dure ca a contaminailor de lepr.

Ochii, cu adevi-at de arici, nu aveau nici o expresie,

dar mizeria asta omeneasc, nu putea inspira cu ade-

vrat decât mil.
— Bine, eti slobod s treci cu ceilali. Paol...

Dar Ilia nu se mic. Sentinela se apropie, dar el

face un pas sfiit spre mine, în vreme ce gura i se în-

tinde, într'o parte i într'alta sub epile aspre, despr-
ind complect în dou figura-i hidoas.
— S trii! îi rsucete el umerii, aplecându-se i

rsturnând capul într'o parte, ca s-mi vorbeasc de

jos în sus, ca i când ar fi simit c-i necuviincios din

parte-i s fim potrivii la statur — dac mi-i iertat

s îhtreb... Oare pe mine cu ce m'ai rsplti dac'oi afla

colea la Duboani sau pe unde mi-o mai cutreera prin

ura asta de cap s mai rtcesc, pe barina cu cutie

neagr în mân... i oi face-o s vie la înlimea voas-

tr...

— Am spus... ai oricând drum slobod pela mine...

Ilia se scarpin în cap, prând c tot cumpnete, dar

se vedea bine c e nemulumit...
— Trecere slobod... poate cptm i de ateptam

aicea pân mâine...

Iluminat în gând ca de-o isbucnire roie de incen-
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diu, ÎI apucai de mân i-1 trsei brutal, într'o parte.

— Spune, cât pretinzi?

— Ce s fac, luminia voastr?
— Cât ceri, câi bani ceri?

— Ah, ho... iaca da... c nu ne prea înelegem în

toate cu dumneavoastr din ara veche. Api bani, în-

elepciunea voastr, aa cât s'ar cuveni s fie pltit

aa isprav, eu n'a putea purta cu mine, c mai ru,

mi-o fi cu ei, decât fr ei... Dar dac mrirea-voastr

mi-ar da s m îndop bine, ca s-mi ie pe mai mult
ATeme i mi-ar mai umple sacul cu câteva pite s-mi fie

pe cale, iar când m'oi întoarce de mi-o da un rând

de primineal, nite botfori care i-o arunca yre-un mos-

cal i o buleandr cu mai puine guri de cât aiasta de

pe mine, ca mine nime nu s'o gsi mulmit pe lume.

Atuncc niscaiva carboave a mai putea duce dac lu-

minia sa s'o îndura s-mi dea i din aelea pe dea-

supra, c dac sunt primenit se chiam c am cu ce s
le fac cinstea a le purta...

O pereche de bocanci scâlciai, dar pentru el împr-
teti i nite ciorapi de lân gsii .pentru Ilia chiar de-

acuma. Ii mai ddui nite pantaloni de flanel ,i un
pieptar de blan de oaie, iar pentru cap o cciul re-

format. Ii artai în schimb o cojoac zdravn de pos-

tav rusesc cptuit cu iepure, nite pantaloni de pie-

lea dracului i un veston vechi i degradat, dar ples-

nit numai într'un cot. Astea toate vor fi preul cel ade-

vrat al ajutorului su; pe deasupra trei sute de lei la

luna i hran asigurat cât timp va servi pe Valia, dac
ca va vroi s rmân pe-aproape, cât vreme eu voi mai
fi nevoit s slujesc pe Nistru.

II osptai zdravn i vrusei s-i dau tot felul de me-
rinde pentru drum, dar el nu primi decât pâini i doar
un bidon de tinichea Învechit, pe care i-1 umplui cu
rachiu tare. M rug s-1 îngdui s treac ghiaa mai
Înaintea celorlali. înc de cu zi va fi în Duboani i
vt iscodi fr preget. Valiei îi va gri aa, c un ofi-

er, nu cel pe care-I tie ea, a auzit de întâmplarea
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ei i sa mâhnit tare ru, c'a fost dat îndrt, cu toate

c se pricepea aa de bine la cântat i avea atâta în-

vtur. Iar asta mai ales l'a întristat peste lire, c i
el a cetit stranic de mult carte ruseasc i tare mult

i-a plcut; i mare fericire a fi pentru dânsul s în-

tâlneasc un suflet de fat aa cum st scris în cr-
ile ruseti...

li explic Iui Ilia de ce in mult s-i spuni numai
aceste vorbe i el pricepe de minune i reproduce cu

o exactitudine uimitoare, chiar dela prima repetiie tot

ce i-am spus.

Dis de diminea telefonul m chiam cu alarme pre-

lungi. „Individul Serghe Blan, înalt, for ierculeanâ,

prul castaniu închis, ochii albatri, mustaa galben,

barba rade, a evadat de sub escort, pe când era trans-

portai la o confruntare..."" întâmplarea s'a petrecut în-

tr'o pdure, individul i-a rupt legturile i a legat cu

ele pe paznic de-un copac, nenorocitul rmânând în a-

ceast poziie trei zile... Eram delegat s fac în toiul

nopei o descindere inopinat la locuina contrabandistu-

lui din ctunul Tohatin (!?... - Tohatinul era la 12

kilometri i era mai aproape de reedina judeului de

cât sectorul meu, dar puterea executivl nu ezita când

avea de numit localiti, despre care Serviciul Geogra-

fic abia acum lua cunotiin).
Pe la amiaz telefonul m chiam iari: Blan eva-

dase de mai bine de o sptmân cu concursul unui

complice — ale crui semnalmente mi se dau de ase-

meni — i al soldatului de escort, care fusese cum-
prat. Cuprins de team, soldatul revenise în pdure.
— se crede secondat de un al treilea individ — în

mijlocul creia sttuse legat burduf de-im trunchi de co-

pac, dou zile i trei nopi, în miez de iarn. Era ne-

mâncat i aproape mort de frig, de sete i de oboseal
i e de mirare cum nu murise de-a binelea. A primit
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s sufere astfel pentru a înela bine pe descoperitori,

pe care firete ii atepta ceva mai de vreme; dar a dat

de bnuit prin faptul c el pretindea s fi rmas în

poziia asta de mai bine de-o sptmân, ceia ce era

cu totul de necrezut.

Pe la trei dup prânz telefonul m chiam iari: sol-

datul pe moarte în spital a meninut c a fost atacat

de tovarul lui Blan, care 1-a liberat pe acela; c,
de frica rspunderei nenorocitul a cutreerat toate satele

i ctunele din preajma pdurei ca s conving pe

cineva s vie s-1 lege, pentruc, dup ce fusese de-

sarmat, dei s'a rugat în genunchi de cei doi bandii

s-i fac aceast graie, acetia au refuzat rânjindu-i

îji nas. Abia a patra zi a gsit un biet cretin care

s'a îndurat s-1 lege zdravn, fr^ mil, pentru ca iz-

bânda simulacrului s fie deplin. Soldatul — pe nume
Cotoarb, tot un basarabean, a refuzat îns, s denune
})e cretinul care i-a venit în astfel de ajutor i s'a în-

cpânat s nu-i dea numele pân a intrat în com.
Cum din declaraiile lui rezult îns c binefctorul
cu pricina a venii în fiecare diminea i în fiecare sear
cu mâncare i cu propunere de a-1 înveli peste noapte

sau a-l aduce acas — propuneri pe care îns legatul

le refuzase cu îndârjire — era limpede c atât desco-

peritorul din dimineaa treia al celui legal cât i bine-

fctorul misterios erau una i aceiai persoan; astfel

c*a fosi readus Iu instrucie, iaiisâiulu-sc asuj>r-i man-
dat de arestare.

E curios c mi >« nun dau uec.^li- ainamiiilc, pe cari-

telefonistul ic risipea din rutin în toate punctele unde
trebuise sâ vesteasc i s transmit dispoziii în leg-
tur cu dispariia lui Blan; totui le-am ascultat în-

fiorat de drama descris atât de sumar i într'un stil

atât de administrativ, ale crui interesante particulariti
Imi scap& la reproducere din cauza repeziciunei trans-

mitcrei. De asemeni mi se pare curios c organele de
urmrire i-au adus aminte de Blan, abia dup ce sol-

datul de escorta a fost gsit legat, într'o pdure.
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Curios. Dar mai curios pentru mine i mai intere-

sant era c Serghe Blan scpase acum mai bine de o

sptmân; iar azi se împlinete tocmai bine sptmâna,
decând am gsit pe Niculina zdrobit de boal, dar în-

tr'o stare de beatitudine sufleteasc, precum n'o mai v-
zusem niciodat. Diagnosticul mi se lmuri.
Zdravn btae! apreciai cu toat obiectivitatea. Dar

de ce numai btae? Bine, bine; deobicei pân aci merge
pedeapsa românului dela ar, în asemenea împrejurri:

dar aici nu;^ e vorba de un ran oarecare, ci de Serghe

Blan. Ori glonul e rezervat pentru... hm...

De ce Niculina îmi ascunsese toate astea, de ce m
primea atât de fericitl^ de ce m strângea cu atâta pu-

tere i m sftuia s vin ziua i numai ziua, iar noap-

tea însoit numai de moscali? înelesesem c frica ei

crescuse între timp, dar dac îi luase pedeapsa de ce

se mai temea?... îl minise de bim seam c totul n'a

fost altceva decât ludroenia mea... Foarte bine, foarte

bine... dar de ce, dac nu vroise s-1 trdeze, sub un
pretext sau altul, de ce nu-mi prelinsese s încetez deo-

camdat vizitele... ba înc tocmai dimpotriv...

Hm, noaptea ce vine, va fi poate cu surprize.

Am pornit cu Gâmea, cu Gherscu, iganul zdra-

hon i voinic cât o stânc i cu înc un soldat. In locul

acestuia din urm a fi vrut s iau pe Marinescu; dar

cu toate cutrile a fost imposibil s-1 gsim.
— Mi se pare c el ne-a luat-o înainte... împrtesc

lui Gâmea.
— Doamne pzete.... e pe-aci...

— Atunci se teme s nu sej pirn ru cu ctunul...

— Se teme s nu se pun ru cu pielea lui.

Am ajuns la Niculina la primul cântat al cocoilor.

Omul luat pe deasupra a rmas la poart cu pânda i
cu calul. Eu cu Gârnea i cu Gherscu, am intrat Casa
era în întunerec: Gârnea i-a îndreptat revolverul spre
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ua prin care eu nu intrasem niciodat i care da în

Încperea dela mijloc, de unde rzbtea spre odaia Ni-

culinei ochiul de ferestruic albicios i suspect. Eu am
btut la ua Niculinei.

Trebue s bat de mai multe ori, pân când lumina

se aprinde. '

— Cine e? mi-ajunge în urechi glasul cu întrebarea^

atât de obinuite...

— Eu Niculino, deschide... '

— A... dumneata...? (ea pstrase obiceiul de-a m
tutui numai în intimitate).

— Am venit cu ucaz... i cu oameni... s ridicm pe

domnul Serghe... Ce zici? 'Nu e cu suprare?...
— A...:

Tcere. i pe urm ua se întredeschide. Femeea
nalt ne întâmpin cu lampa ridicat sus, cu o mân
tinflndu-i în dreptul gâtului un fiiu rsucit în prip.
i-a vârît în picioarele goale pantofii cu toc înalt, iar

prul hmg i negru i-e revrsat tot, pe spate i pe
umeri.

— Ce v'a gsit?... m întreab .glume i familiar.

— Am venit s facem percheziie; Serghie Blan a

scpat de sub escort i trebue s se gseasc aci. Dac
nu se d de bun voe, va fi ru de el...

— Fauzi una ca asta... se mir ea ironic. i dup
ce ne consider ugubea în tcere: — Vroiam tocmai
s blestem pe cel care-mi turbur noaptea, dar cum
vd roi-aducei o veste care m umple de mare bucurie.

Apoi, domnule ofier i oameni buni, pân acum n'a

dat pe-acas...

— A fugit de-o sptmân... se amestec, Gârnea...
— i abia acum i-ai prins de veste? continu ea

ironic. Dar Îi ia repede seama i se preface în ag,
jignit; — I'auzi, i-auzi... necredinciosul... pe unde i-o
fi petrccAnd nopile dc-atâta vreme?...

Apoi ridicflnd lampa i mai sus:

— Iaca poftii intrai, dar mai repede c-mi rcii
... Precum vedei nu-i nici In pat... — apoi aplecân-
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du-se — nici sub pal... nici pe cuptor, nici niceri.<. S
vedem dincolo...

i ese înaintea noastr pentru a jie arta în acelai

chip i odile învecinate, pe care sunt atât de nerb-
dtor s le cunosc însfârit. Ea scotocete singur în

toate prile, desface uile dulapurilor ,ridic lzilor ca-

pacul, lumineaz chicotind i cuprinsul cutiilor dela scrin,

în care n'ar încpea nici un purcel .Pe urm ne ia dup
ea afar, la grajd, la staul, la cocina porcilor, la coteul

psrilor.

însfârit, artându-ne grdinia cu nucul despodobit

i fundul albastru al livezei ninse, ne recomand:
— Pe-acolo ducei-v singuri... i btându-m, uor

pe umr, îmi râde cristalin în fundul urechei: — Dum-
neata tii seama... Mie mi-e frig! i fuge în cas fcând
haz mgire.

Am cotrobit totul, pân la salcia pletoas, ale c-
rei ramuri czute i desgolite se las ca nite frânghii

înepenite în pmânt. M reiîntorc la dânsa; m pri-

mete cu tifla unui: „L'ai gsit?" sgomotos de vesel.

— Ascult Niculino, îi spun când sunt numai eu

cu ea. Tu tii tot aa de bine ca noi... tu ai tiut

înaintea noastr c el a scpat...

— Dac tu zici...

— Las glumele... A venii de-o sptmân acas...

— Pe semne...

Ii strâng pumnul cu putere...

— M doare.

— Unde-i acuma?...

— Iaca, tocmai asta vream s te întreb...

— Sfârete odat!... o zgudui cu putere. *— De ce

nu mi-ai spus pân acuma...

— Va s zic dumneata nu gueti...

O privesc drept în ochii râztori i o smucesc drept

ni i^îeptuf meu. Prul i se desprinde de pe umeri i
se las tot spre podea. Ii strivesc sânii de mine i-mi

aj>lec deodat ca o pasre de prad, ochii încordai drept

în lumina ochilor ei, uerându-i în auz:
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Alunei cin6 te-a btui?
Râsul înghea, privirile posuae se vilrific. E rân-

dul meu sâ râd cu hohote. O împing uor deoparte,

srulând-o, în semn c nu-i pori nici un necaz pentru

tcerea ei i strig triumftor

:

- Dar nu va scpa...

Apoi |X)cnind clcâiele, o salut cu afectat galanterie

i cu un srut, trimes cu vârful degetelor...

Dinlr'un sall ea m'ajunge, m'apuc de mân i cu

cealalt împinge ua pe carq o deschideam.

— Unde te duci?...

$i ma cuprinde cu ciud par'c i cu disperare.

— Lasâ-m... smit oamenii afar...

- Duc-se la dracu'...

i m trage cu putere dup dânsa.

Unde-i Blan...— De unde vrei s tiu...

— Tc-a btut? ..

- M'a btut...

i chicotind uor, complecleaz : — Pentru line...

Mâinile-mi ptrund lacome, ca nite capete de erpi,

ca nile erpi cu cinci capete spre sânii dârzi i apoi

pe sub subiori. Suntem înc în picioare i ea-mi des-

face înfrigurat centura i nasturii mantalei-

Sunt muli '^

• Cine?
— Cei de-afr... moscalii...

Trei... cu mine, patru...

Tcere. Imi rsfrânge manlaiia spn spaU îmi cu-

prinde mijlocul
;

Puini... foarte puini..' i-am spus, doar, noaptea
sâ aduci mai muli . i chiar dac vii ziua, s nu vii

singur

l)< (( ini-ai .spus asta?

!)<• re? tnircbâ ea mirat.
Apoi considerându-m îngduitoare i drgstoas:

Pentru c e tare. inelegi, e tare... pe toi var
preface In frâmituri. dac ai fi puini...
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Apoi mângâindu-m pe pr i privindu-m, lung în

ochi

:

— El nu va îndrzni s intre dac va ti c e a-
teptat de soldai... îi adulmec de departe... Ins singur

n'a vrea s, te gseasc aci... mi-e fric...

— Ah, da... l'ai asigurat c n'a fost nimic între noi...

i dac m va gsi singur...

Ea-i micor tot mai mult ochiii, privind prin frun-

tea mea mai departe de mine; surâse trist i opti în-

tru târziu.

— El tie.

— I-ai mrturisit?
— Nu... n'a îneles din glasul gurei mele, dar a în-

eles totul din glasul ochilor mei...

— i te temi s nu...

— Nu m tem de nimic... Vreau... trebue s-i spun
i glasul, ceia de; a aflat dela ochi. Nu m tem de nimic.

Dup ce m'a zdrobit, mi-a srutat mâinile i picioarele.

Dar nu trebue s ne gseasc* împreun singuri ; când

eti cu soldaii, însemneaz c ai venit s-1 caui... Alt-

fel... nu tiu ce a pregtit... pentru tine... De aceia nu
i-am mrturisit totul limpede...

— Dar dac-1 voi prinde...

— Nu-1 vei prinde.

— M opreti tu?

— Nu-1 vei putea...

— i dac totui?

Ridic din umeri.

— Va s zic, nu-mi ceri s-1 scap...

Râse:

— Nu, nu... prinde-1, prinde-1... dac poi...

i m mângâe iari pe brbie< ca pe un copil. O
scuturai de olduri i-o strânsei iari, optindu-i în-

frigurat :

— Niculino, de ce vrei s m( aperi de mânia lui.

Eu nu-i cer asta... Nici nu vreau... M umileti prea

mult...
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— Pentru c ai început s-mi fii drag, îi lipete

ea obrazul de al meu.
— Niculina, uer atunci zugrumat, dar ca s-mi do-

vedeti asta trebue s i-o mrturiseti i lui... S ne

lai in voia noastr... i care-o fi mai tare...

— El e mai tare... 'apoi eu nu vreau s-i dove-

desc nimic.

Ochii notri s'au apropiat pân dincolo de marginile

vederei i orbete, ei se scormonesc tot mai adânc,

cu lcomie de adevr i dorine.

Mantaua mi-a alunecat de pe mâini. Apuc pe Nicu-

lina de mijloc i o ridic cât pot, pentru a-i arta c
nici cu mine nu prea e de glum.

Dar ea râde cu capul czut pe spate i continu s
m mângâe, pe-un obraz, ca pe-un copil, care se gro-

zvete.

Ce-a putea s cred, din tot ce mi-a mrturisit Ni-

culina? Vrea s m atrag în vre-o abil curs i m
sftuete s vin necontenit cu însoitori, tocmai pentru

a-mi para vre-o bnuial fa de dânsa? Cam complex...

A început cu adevrat s simt pentru mine ceva mai
mult decât satisfacerea unui capriciu sau decât plcerea
de a m întrebuina ca o minge, pentru jocul cu

sufletul brbatului ei? Mi-e greu s m înveselesc prea

mult de noutatea asta, cu toate c a dori-o nespus. Acest

neateptat sentiment e cu atât mai de pre, cu cât sosete

atât de tardiv. O, dac ar fi adevrat, a începe asaltul fi-

nal cu entuziasm i încpânare, prin aceast oricât de
mic sprtur. A învinge cu siguran: adversarul arc de-

Mvantajul obinuinei i al .simplitei lui brute. Dar nu
pol ft cred, cum a dori, cu toat pornirea, cu tot

elanul, cu toate cântecele sufletului meu, în portia ce

mi se deschide de-abia acuma, par'c anume, în aceast
redut masiv, în care-i are adânc înrdcinat domnia,
vechiul stpftnitor.
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A fi preferat s nu mai mi se arunce în picioare,

îndoelile astea, a fi dorit s pstrez intact pasul meu
sltat spre dulcele vis, pe care-I tae în dou râul de
ghia.
Aa îns, aceast minunat imagine esut din po-

veste i dorini, începe s pleasc fr voia mea; va
resista ea, scumpa fat rtcitoare, când va fi aevea, fa-

talei comparaii cu zmeoaica din ctunul fr nume?
Dar iat, aceast mistuitoare curiositate a început acum,
s m încerce struitor. In setea-mi de deplintate, de

exclusivitate, miza mea a czut pe figura înc acoperit
de mister i confuz. i tremur, ateptând întoarcerea,

pe care nici un triaj de ast dat nu va fi în stare

s'o abat, într'o parte sau alta, a roatei norocului.

Dela plecarea lui llia, tlmaciul na mai propus refu-

giailor gsirea i aducerea Valiei, în schimbul liberei

treceri. Dar au trecut de atunci zile multe i cu cât trec

înc, altele i altele, iar semn de via nu mai am dela

vagabond; cu atât nesigurana i gândurile negre m
copleesc. N'a mai gsit-o în Duboani? S'a mulumit
cu ce i-am dat i a renunai la sarcin i la rest? A
fost prins cu desagul încrcat i cu rachiul i a fost ares

tat? Sau ~ i asta e întrebarea al crei ghimpe îmi

apas mai adânc inima — Valia nu vrea s-1 asculte!M mângâi îns cu gândul c de existena mea n'a

tiut niciodat, aa c nu ofenseaz propriu zis sufletul

meu, refuzând s dea ascultare lui llia. Se teme oare

de vre-o curs? Dar ce curs, când însui colonelul

n'a tratat-o ca pe-o persoan periculoas, ori mcar sus-

pect? îi închipue cu adevrat c ofierul despre care-i

povestete llia a aflai de întâmplarea ei i vrea s-i
mai alunge câtva timp urâtul cu dânsa, ca s'o arunce

mai apoi iari peste Nistru, sau — i aici înviorat

doar o clip, m prbuesc apoi sub povara grea a

inutilitei sforrilor mele ~ bnuete c tot Iliad, c-
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ruia i sa schimbai poale seclorul, încearc, s'o atrag

iari i vrea s-1 pedepseasc astfel cu neîncrederea,

cu nepsarea i cu dispreul ei.

Nu mai Uu dac Irebue s las iari pe tlmaci a

rosti fgduiala tiut. Dar încep din nou s scormo-

nesc pe fugari. Cel dintâi care-mi deschide portia is-

pilirilor, un moldovean de dincolo, dospit din plin i m-
le, cu grai s i-1 tragi din gât cu sfora par'c m
privete uimii, lsând s-i scape un licurici în cenua
ochilor.

- Cu bundr turchiaza i cu cuma brumrie... nu.

repet el, cu ochii cscai în amintire...

— Da... da
— Cu bundr turchiaza i cu cuma brumrie... nu,

n'am vzut...

— Dar cum era atunci?

— D'apoi e s fie?

- Barina, de, pe care ai vzut-o...

D'apoi n'am vzul nici o barin... c femeile noa-

stre nu-s barine...

Dar a doua zi, un ovrei toi aa de crescut i mle
în micri, dar ager la vorb i la chip, îmi mrturi-
sete c e de fel din Chiinu,- c a trecut „la ei" ca

s scape de armat, nevoind s renune la vechia ce-

tenie, c a hoinrit tot timpul între Odesa i Tiraspol,

alungat de fric i de mizerie, c s'a tras în urm în-

tr'un sat moldovenesc mai în sus de zona oraelor...

— Ce sal...

— Aii la nulK)vAiiîii- .

^ Du
Da... i mii(>\ aiiur .

.

..câ a ateptat acolo, ajutând ranilor Ia munc,
venirea îngheului ca s poat trece mai uor Nistrul

inapoi, c abia noaptea trecut, i-a luat curajul în dini,

r vrea acum s se întoarc la prini i se va duce la

domnul colonel, singur, de bun voe. s-I fac saldal

român.

Cum le cbiam?
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;

— Anin... Arun Ster, s trii...

— Numai dac domnul colonel o mai fi bucuros de

oaspei mi bete...

— Da de ce s nu fie, când eu yreau... Când dom-
nul avocat dela Chiinu ne-a fcut hrtiile c nu tre-

bue s facem armat, nu ne-a spus c apoi trebue s ne

ducem peste Nistru... Eu n'am vrut s nu rmân cu ro-

mânii, eu numai de armat am vrut s scap... dac dom-
nul avocat aela ne-a luat banii i ne-a minit...

— Chemai pe Marinescu.

Marinescu, pe lâng sarcina de magazioner, îndeplinete

i pe acea de furier al detaamentului...

— Ordonai...
-— Ia vezi Marinescule în dosarul vechi, pe care tu Tai

luat în primire dela cel dinainte, mi se pare c e un ordin

acolo, cu tia cari au refuzat cetenia român i s'au

expatriat de bun voe... mi se pare c p'tia nu putem
s-i primim...

— Da dece s nu m primii donmule ofier, când eu

vreau acuma s fac armat, când eu n'am plecat de bun
voe, când eu am isclit numai de armat, dar încolo

ce aveam eu cu românii... c în satul unde am stat pân
acum m*am avut aa bine cu moldovenii.

— Cum, i acolo la Dubovâiiar acela sunt moldoveni?

Unde vine satul sta?... Pe harta mea nu e... E departe

de Duboani?
— De Duboani? D'apoi tot una este. Dubovâiiar pa

ruschi, da Duboani, pa moldavschi...

— De ce nu spui imbecilule mai repede, m reped

la dânsul i-1 zgudui de umr. Vino încoace.

Fiul rtcit, m urmeaz cu ochii holbai de groaz:
— S trii, domnule ofier, dar eu acolo afar de

moldoveni, n'am mai vrut s tiu de nimeni... Eu nu-

mai cu ei stm de vorb i când vedeam comitet fu-

geam cât puteam... V jur dom locotenent c n'am avut

nici o vin...

— Ascult aici...

— Ascult s trii, dar aa este, eu uite... stm cu
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moldovenii i le spuneam, aa s am parte de prinii
mei c este aa un rai al lui Dumnezeu aicea i c aa
mare pctos am fost eu...

— Ei bine, taci odat...

— Tac s trii, dar eu v, jur pe prinii mei, c
nu i-am mai vzut de trei ani, domnu' locotenent i
nici pe sora, i nici pe fratele... aa s am parte de ei...

i dac dumneavoastr m trimetei înapoi... niciodat

n'o s-i mai vd... c eu dac s'o lua ghia, apoi eu
in Nistrul aista m înec... aa s am...

— Sfârete odat, pentru humele lui Dumnezeu...
— Am sfârit, s trii, izbucni într'un plâns zbu-

ciumat, histeric i fr lacrmi.

Atept s treac furia crizei i-1 întreb domol:
— Acum vre-o trei, patru sptmâni, ascult bine aici...

— Ascult, s trii...

— Cine a venit acolo i a tras la un culac, pe urm
a plecat i peste o sptmân a venit iar...

Ovreiul arunc doar o singur privire în gândurile lui

i apoi întreab la rându-i:

— Fomee sau brbat, domnu* ofier?...

— Fomee...

— Spui tot s trii domnu' ofier... Este... spun tot...

eu n'am nimic cu aa ceva domnule ofier, i-i frec
pumnii unul într'altul — era una... o barina cz-
cioaic... Valentina Andreewna, domnu' ofier... eu o
tiu pentru c era satu' mic... dar altfel unde vedeam
rui eu fugeam... eu numai cu moldovenii domnu' loco-
tenent...

— Ei, spune ce tii de ea...

— Tt, domnu' ofier v spun, înghii el in sec. Apoi
începu s-i mite buzele în gol, ca colarii cari nu-i
aduc aminte bine lecia — i nu spuse nimic...
— tii sau nu tii?

— tiu, izbuti el s scape prin clnneala subit a
dinilor... A... a... a... vrut s treac Nistrul i s'a în-

tors... ai gonit-o... aa s'a auzit acolo... Da eu cred,
tot aa... ca dumneavoastr...
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'— Ce crezi, c'a mine...

—C... c...' e o pioaii.

Aci Aruii îi alungi misterios buzele lui dolofane ca

o pereche de crenwurti spre urechea mea:
—

^ Vrea s mai încerce...

II apucai cu putere de mân:
- De unde tii asta?...

Arun a s-it trei pai înapoi.

— Zu, c n'am nici un amestec, domnu' ofier...

c salu' mic, iertai, se tie tot acolo... eu nici n'am vrut

.s m uit la dânsa... aa s am parte de... da' v spun

tot ce-am aflat: a cumprat i pe soviet... c are bani i
tie zice din lut... eu spun ce tiu pentru c eu tre-

hue s spun, pentru c eu am s fiu saldat încurând i am
s jur... dac ea a fi o spion i o ticloas, api —
aci iar se apropie misterios — ea are s v pice la

mân...
Arun Ster, mi se pare c ai s rmâi aici...

— Eu nu sunt vinovat cu nimic domnu'... Ce stric eu

dac m'ai întrebat, eu...

— Ai s-i vezi încurând prinii, Arun...

— S trii, domnu' locotenent, se repede el s-mi
srute mâna...

— i fratele...

— Oi, Efraim...

— i sora...

11 fixam drept în ochi i rotunjeam în minte condi-

iunea, pe care m pregteam s i-o arunc deodat, cu

glasul i mai mult cu ochii drept în ochii lui pentru a-i

insufla tot curajul i sperana, de care ar putea fi nevoe:

„Dac tg vei, întoarce... i la noapte vei veni cu Valia

i cu Ilia..."

Arun m privete cu ochii muiai în fericire i eu

zbovesc ca mintea lui s se umple pân la ultima

fibr de mirajul întoarcerei la sânul alor si... Dar îna-

inte s iau cuvântul hotrîtor, el începe deodat recu-

nos(itor, s-mi împrteasc i ultimele cunotine:
— Eu tiu bine domnu' ofier, dac vrei s aflai
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aiasta... Ea mai a încercat s treac... dar i-e fric... s
nu o nimereasc iar saidaii... i acolo în sal... toat

lumea o înva s atepte c are s vie unu' care o s'o

treac c nici mama lui Dumnezeu nu prinde de veste...

E unu' dat dracului... unu Serghie, dup aicia de undeva...

pe el îl ateptam i eu, da, vedeam c tot întârzie...

'apoi eu nu prea aveam bani, dar vream s-i dau scri-

soare ctre tatl meu... A mai fcut el treceri... i cu

luntrea... Pe el îl ateapt acum... C i sovietu' i-a

spus... Iac v spun tot domnu' ofier... sovietul e în-

eles cu Serghie aela...

— S fure bagajele la bieii refugiai...

— Dumneavoastr tii tot domnu' ofier, m privete

el cu excesiv admiraie... Dar nu fura... I-a furat baga-

jele barinei, un' altul, care a dus-o aci la Dubovâiiar

i peste noapte o fugit... Dar Serghie e foarte cinstit...

Iu iac v spun... el muli a trecut... i vream s-i dau

i eu scrisoare... Cu Serghie ai toat încrederea... EI

f un tare fioros i bandit, dar cinstit... Toi i-au spus

barinei s-1 atepte pe el i-1 ateapt... S'o gsit aa alii

s-i zic barinei c tiu vadu' lui Serghe... Dar ea nu
se încrede... ea ateapt" pe Serghe... s'o duc pe vadul

lui... aa tare se teme acum de saidaii i ofierii dum-
neavoastr... adic i eu... i... o s fiu... se teme tare

de saidaii notri...

— Am gsit domnu loconent, se apropie Marinescu...

Aa e... domn' locotenent... Nu putem s-i primim...

— Domnu' locotenent, se vârî Arun în mine...

— Va s zic. ea numai prin vadul lui Serghe vrea

s treac.

— Da, s trii, domnu locotenent... da eu, eu nu
mai vreau sâ mai tiu de ei!... Eu, eu... v'ani spus totul

domnu' locotenent... C ei uneltesc cu Serghie i cu .so-

viet cu tot...

"^Marinescu se pregtete s citeasc, dar 11 opresc:
- Ia vezi de cândj e datat... Sunt doi ani de-atunci?...

i mai bine...

— A mai fost reînoif»
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— N'am mai gsit nimic...

Poftesc pe Armi la un pahar cu vin. Ei m privete

uimit, ca i când i s'ar fi prut c am rostit vre-o vorb
de om care i-a pierdut subit deplintatea minilor, ori

cel puin l-am luat în btae de joc. Dar când îl împing

pe ua bordeiului, — el se descopere înc de-afar, — i
când îl întreb dac i-e foame i fr a-i mai atepta rs-
punsul îi tai eu singur felii de pâine i ordon s-i aduc
jumtatea de pui rece rmas de eri, el nu mai poate

s-i stpâneasc lcrmile.
— Dorina mea cea mai sfânt, m asigur el cu

glas tremurat, tergându-i ochii, e acum s fac armata
domnule locotenent.

— Bravo Arun, acum hai s bem câte-un vin...

Acest Arun Ster este o adevrat comoar. Mâncândm împrtete cu nouti sensaionale. Acum vre-o zece

zile, un individ spân i cu ochii albatri a sosit în satul

Duboani, i când a dat cu ochii de barina Valia, a

czut în genunchi i a început s se închine, srutându-i

pulpana bundrei: — Tu eti, tu eti sfânta mântuitoarei

i-a zis el. Pe urm pentruc se strânsese lume, n'a

mai adugat nimic, i s'au îndeprtat amândoi, dar s'a

aflat mai pe urm, c omul acela o tia de mic i-i fusese

slug tatlui ei, în vremurile cele bune.

— Asta cine-o scornise, ea sau el?

— D'apoi dac'o fost scoarn eu socot c i unul i
altul, c'aa o crezut tot satul i omul s'a fcut acum ser-

vitorul ei... Mi se pare c eu am mai vzut pe omu' a-

ela în Dubov... în Duboani... i unii zâceau c o mai

trecut el de multe ori râul... dar pe semne c tot pe

Serghe îl ateapt, ...c am vzut-o i ieri în desear,

cu omul acela dup dans... îi inea cutia dela scripc...

Veneau cu capul în pmânt i nici unul nu cuvânta...

Iliad, iar m viziteaz, s-mi propue, inând în seam
c trecerile cele mai multe se svâresc pe la mine, ca
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s-mi mai împrumute din oamenii lui; ai* fi dispus s-mi

dea i o secpe. Ii rspmid agasai c n'am nevoe i la

micarea lui prea nestpânit de desmgire, îi lmu-

resc refuzul cu câteva motive atât de streine de ceia ce

poate s-1 doar pe el, i-1 privesc atât de firesc i a-

tât de departe de marea lui întâmplare, c nu mai in-

sist. Md consider totui pe furi sau cu întoarceri su-

bite de ochi pe sub sprâncenele scoborîte, ca i când

ar vrea s-mi surprind pe faj vre-o umbr ascuns.

Sunt îns atât de voios, cj el nu întârzie s m nu-

measc prietenul cel mai bun al lui i singurul pe care

s ar bizui pân i la cea mai crunt nevoe. M laud
astfel cu neruinat exagerare, dar nu mai pomenete

nici un cuvânt de Valia; îl vd bine îns, c ateapt
s pronun eu cel diatâi numele scump. Ins ,nici nu

m gândesc ;îi vorbesc i râd cu el despre atâtea nimi-

curi, de par'c niciodat n'ar fi fost vorba între noi de

o Valic. i el nu tie dac trebue s-i întreasc în-

crederea în mine, tocmai din aceast pricin sau s se

încrunte i s se despart duman. Pân la urm lu-

rturile stau astfel i când ne desprim mâna lui joac
înlr'a mea .Dar tot nu pomenete niuncle, acum cel mai

sfânt pentru amândoi.

Abia am ateptat s plece cel care m proclam cu

dela sine chibzuin, virtutea amiciiei personificate, abia

l'am ateptat s plece, pentru c. Doamne, m grbesc,

am de lucru! Din ziua venirei lui Arim, am întreprins o

cercetare meticuloas a malului Nistrului; am patru oameni
cu mine, cu armele in bandulier i'n mân cu unelte.
^'

1 cu o rulet, suprafa cu suprafa, ocolim i
rn pe sub toate colnicele, ciocnim toate slciile

scorburoa.se, dm la o parte nmeii învârtoai i re-

zidurile putrede în locurile suspecte, ne coborîm pân'n
linia apei îngheate i ne ridicm pân la marginea din

afar a zvoaclor ori a pâlcurilor de trestii i rchii;
par'c am întreprinde schimbarea cursului apei. Trebue s
dm neaprat de acel vad misterios, prin care Serghie

Blan îi face trecerile nesupârat de nimeni. înainte de
15
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a începe aceast amnunit i obositoare operaie am
chemat soldaii cari l'au surprins întâi, dar ei îl gsiser
Ia o bun distan de râu. Ins înspre miaz zi de bor-

deiul meu; ca atare cercetarea pornind dela bordei a

început s rscoleasc partea de sud a sectorului. Mâr-
lanii mi ajut cu entuziasm; se complac la aceast trea-

b, iar vântul turfiat care scap din lan din când în

când dela rsrit, mai ru ne asmute decât ne descura-

jeaz. Mai ales mie, cântecul acesta cu oftat monoton,

care deodat se oârete în sudlmi aprige, în tunete

de furie i'n sughiuri de beie ca un rus adevrat, îmi

ddea un imbold nemrginit, o poft fr frâu de

aventur i de aciune. Pentru c din tumultul psalmo-

diilor lui slbatice, de sub drâmturile detunrilor Jui

de trsnet, aud într'una picurând note dulci de vioar,

mânuit de degete de înger.

Eu cunosc arta de a exalta oamenii pân la acela

nivel cu mine i Iliad ar putea pune sfânt mrturie

pentru acest lucru; dar tiu s le întrit ambiia, arun-

cându-le ca unor câini înfometai, dinainte, un scop care

s n'aibe nici pe departe mreia celui ascuns, urmi'it

numai de mine, sau poate nic o mreie. Aicea dejucarea

stratagemelor acestui viclean contrabandist care e Blan,
înseamn pentru ei prilejul unei pasiuni fr pereche. E
de ajuns s stai câteva luni în sânul zvoaelor i la

marginea unui fluviu cu atâtea suspine, ca s te ard din

toate prile flcrile curiozitii pentru cel mai neînsem-

nat trosnet de creang; îns închipuii-v emulaia lor

pentru un fapt haiducesc i romanios, ca prinderea lui

Blan, din care eu tiu s fac mai repede decât m atept

inamicul cel mai primejdios al omenirei sau descoperirea

grotei lui, unde ei, poate, îi închipue c vor gsi i
comori.

Intr'adevr, râvna oamenilor mei era de nedescris; g-
sirm brci suspecte, gropi bizare, precipitri §i dr-
pnturi pe care nu le cunoscusem înc, ale solului. Dar

ideea c vadul lui
]
Blan, trebue s fie ceva cu totul i cu

totul altfel, ca într'o povestire arab, incomparabil mai
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curios i mai viclean ca ori ce ateptare, ne înfiora pe

toi i pe mine deopotriv, i ne da ghes la lucru i
spor nemaivzut...

La Niculina nu m duc decât pe Inoptat i singur pen-

tru a-i adeveri c nu m tem de nimic. Ea se mir i a-

proape se supr de îndrzneala i imprudena mea.

Pentru nimic în lume nu-mi concede c a putea re-

zista lui Blan. El rmâne neclintit, în concepia ei, zeul

forei prin e.xcelen^ Eu nu pot fi în aceast restrâns

mitologie decât o divinitate mai fragil, un fel de Eros

sprinten, pe care ea-1 accept, punându-i în cap s-1

protejeze cu toate mijloacele, de furia supremului stpân.

Nepsarea i curajul meu îi contrazic oarecum aceste

vederi, care, se pare, o încânt nespus, dar în acelai

timp îi trezesc în i mai mare msur simul prevenirei

i al autorspunderei pentru aceast încpânare juve-

nil i orbire amoroas. Adesea ori ea-mi cercefa într'a-

(lânc ochii i m mângâia domol i mustrtor pe pr, ca

pe-un copil neasculttor. La cel dintâi zgomot neobi-

nuit ea avea firesc — i mie nu putu s-mi scape acest

lucru — un gest de învluire, ca o leoaic gata s-i a-

pere progenitura. Aceste micri îmi produceau plcere
nespus; la rându-mi, o diesmerdam înduioat, ca un
sentimental incorijibil. Dar îndat atunci mi se prea c
se interpune între aceste perechi de ochi, care în clipele

acelea se întâlneau aa de nevinovat, umbra îndeprtat
a zeului imens i principal, a crui stpânire rmânea
inir'una aljsolut i indiscutabil. i când numai umbra
asia demsural se proecta între noi, Niculina nu mai f-
cea nici o micare de ocrotire i m lsa prada îndoc-

lilor fomctoase i necazului gelos.

La drept vorbind nu veneam niciodat neînsoit de
nud puin de o grup de oameni cari trebuiau s pân-
deftfcfi pe poiana din dosul ogrzii lui Blan, unde pu-
teau ajunge fr veste, prin poteca ascuns, pe care mi-o
divulgase Niculina. O sentinel fix rmânea deaseme-
nca dincoace, sub salcia dela intrarea ctunului. Astfel

tn timpul cât stteam Ia dânsa, apropierea lui Blan, care
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trebuia s se întâmple odat i odat, era socotit i
ateptat. In orice moment puteam auzi semnalul conve-

nit, care s-mi vesteasc prinderea evadatului, sau detu-

ntura care s arate c nu vrea s se predea de bun
voe. I-a fi spus atunci Niculinei — „Hai s-i vezi

Dumnezeul!"' i-a fi zbughit-o s i-1 aduc plocon.

Dar mai mult de dou ore nu puteam întârzia la

dânsa; trebuia s m reîntorc în mijlocul oamenilor.

Intr'una din nopi, cu Gârnea i cu Gherscu, a

crui statur respectabil m îndemna s-1 am totdeauna

alturi de mine, indiferent de grupa cu care veneam, m
apucai s cobor în anul, care, acoperit de arbutii ves-

teji depe margini, de mrcini pus anume, de ciulini

i de alte uscturi, aruncate ca din întâmplare, iar acum
i de ghia i zpad, ducea din dreptul slciei în form
de tunel, pe sub gardul exterior al gradinei, deadreptul sub

hambarele i coteele pustii din dosul casei. Ddurm
de-un adevrat traneu, care, dac deasupra era în-

gust tiat, dându-i impresia unui an fr prea mare
adâncime, pe dedesubt era spat larg, atâta ca s poi
înainta comod pe brânci, ba, dela o vreme, chiar numai
aplecat; propriu zis nu puteai ridica prea mult capul din

pricina mrcinilor de deasupra.

Merserm cocoai mulL vreme dealungul acestui an
curios, pe care l-ai fi crezut spat anume pentru lucrri

de irigaie i lrgit de viitura apelor: în dreptul grdini-

ei el se prefcea în tunel complect, boltit în pmânt i
ceva mai larg, pe urm se descoperea iari pentru a avea

drept tavan podeaua coteelor i a hambarelor pustii.

Pretele din stânga era aci din zid tencuit; ne gseam deci

exact în dosul casei. Coridorul înceta încurând în dreptul

unei ferestruici sparte, de pivni, larg cât s treac
fr greutate un corp omenesc or cât de voluminos

printr'însa — cu cercevele noi de stejar i gratii solide,

formând un fel de grtar cu încuietoare, pe care nu-I

puturm clinti.

Ddui drumul felinarului electric: era un beci larg i în-

cptor de aproape lungimea casei: gârliciul ddea spre
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grdin. Curios, pe dinafar eu nu-l vzusem niciodat;

probabil, drumul ctre el era tot prin vre-unul din ham-

barele mictoare ori nemictoare, cu rost ori fr rost

trântite alturi! înspre uli puturm vedea înc dou
ferestruici, acelea îns foarte înguste i înfundate cu bu-

ci de crmid. Probabil, pe dinafar erau i vruite.

Pe lâng prei, butoae i câteva scunele scurte, r-
neti, cu trei picioare: într'un col o grmad de nisip,

din care ieeau ici, colo, câteva gâturi de sticle.

— Se îngrijete bine boerul, opina Gârnea, în vreme

ce Gherscu oft i înghii în sec

Intr'adevr un beci de om cuprins. Beci ca toate be-

ciurile: numai c avea aceast fereastr cam mare pen-

tru o pivni i, nu mai încpea îndoial ,recent con-

struit. i care da pe sub hambare, în lungul traneu

de-afari lucru, pe care nu l-ar fi putut bnui, cel care,

intrând normal prin gârlici, ar fi privit dinuntru.

Sub fereastr se remarca buza unui butoi, rsturnat

cu fundul în sus. La mijloc o butie mai înalt, în aceeai

|)oziie, inând deasupra un butoia de bere, iar lâng

pântecul ei supt, un altul mai de mijloc, iari cu fun-

dul în sus

— Astea trebue s rsune a gol, îi d din nou cu p-
rerea Gftmea. '

Dar dispoziia de trepte a acestor funduri de butoaie,

mie-mi aprinse deodat în amintire o veche nedume-

rire. Intr'o clip, felinarul umplu de lumin tot tavanul

cu strveche Iwlt: exact deasupra butici, ptratul unui

chepeng tia plafonul. Era limpede: cineva urcat pe fun-

dul buliei putea s-I ridice îndat, apoi servindu-se de

butoiaul de berc, .se înUa uor în încperea de dea-

sufira. Judecând dup locul lui din tavan, chepengul

da în odaia din mijloc - i acuma rostul furielor i in-

stinctivelor priviri ale Niculinei spre ferestruica suspect
ml SC lmurir. Domnul mai avea o intrare, pe unde pu-

tea s aparfl neateptat, romantic i cu trap i s-i
dea teama fr veste, ce se petrece In odaia soiei Iui.

Probabil Ins nu .sta era scopul principal al nbdiosului
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dispozitiv de film senzaional: mai de grab el era în le-

gtur cil ocupaia real, aventuroas; i plin de ris-

curi a acestui interesant gospodar. Aci era, aa dar, prima

sau cea din urm halt( a transfugilor dup cum veneau

sau aveau gând s treac dincolo. Ins, implicit soia era

pus sub neprevzut supraveghere, —
• ochiul mort al fe-

restruicei, a c^rei acoperire pe dinafar era cu siguran
oprit sub crud osând, putându-se însuflei în orice

moment de privirile oaspetelui subit. Iat prin urmare,

de ce Niculina prefera vara, drept acopermânt al iu-

birei noastre bolta puternic parfumat[ a nucului i de ce

în restul timpului, m primea, când iubitoare ca o ade-

vrat amant, când binevoitoai'e, dar foarte serioas,

dup cum domnul era angajat în vre-o cltorie mai
lung sau se afla într'un târgule mai apropiat, ori numai
pela vecini.

Eirm la lumina stelelor tot aa de nesuprai pre-

cum intrasem: eram atât de fericit de descoperirea mea
c foarte cu mult greutate m stpânii s nu m duc la

Niculina, s m îmbt iari de frenezia strângerilor

ei, fr de bun-seam a-i spune ceva de vizita ce i-am

fcut prin subsol, în vreme ce cporu-i înecat în mal-

d^ul brun al prului m visa în micul i deprtatul

meu bordei, iar buzeie-i înc fierbini de fiorul srutrilor

din seara asta, chemau în somn pe înelatul fugrit cu su-

flet de catran.

Ridicai posturile i pornii fi* zbav, fr s las nici o

pnd; acuma, când cunoteam ca'n palm câmpul ad-

versarului, gseam ce e mai bine aa. Blan trebue

s simt anume c în a doua jumtate a nopei el re-

devine stpân pe avutul i pe soia lui; el trebue s re-

capete timp de mai multe nopi dearândul sigurana

micrilor lui între cele din urm cântaturi de coco. Nu-
mai astfel ne poate cdea în mân acest zdravn urs, în

bârlogul cruia tiam s ptrundem prin intrrile toate.

Legnat molcom pe spinarea larg a lui Pafnute, f-
ceam acum planul atacului. Era cât se poate de uor;
n'aveam decât s-1 ateptm sub hambare, lâng fe-
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reaslra cu gratii: ue venea, vorba aceia, în brânci i uu

ne rmânea decât s-l ajutm s coboare. In vremea

asta, la ua gârliciului, pe care va fi uor s'o gsim, un

post mic putea fi fixat pentru orice eventualitate, pe

când deasupra, la |Ua din mijloc, Gebuc bunoar, avea s
fac un trboi fr pereche: „Deschidei, am venit s
facem perchiziie!* Mai rmânea s aflm în ce moment
anume Blan poate fi gsit la domiciliu.

Acas, m desbrac pe intunerec; lumina, mi-e fric

s nu-mi turbure imaginile plcute care mi se perind

prin minte; pentru c-mi închipui acum pe Niculina, de

o gravitate fr pereche, fa, de Cebuc i de soldaii

prostii, pe care-i conduce sigurj de sine, prin cele dou
odi ferecate. Numai ochii ei cuvânteaz: — Poftii,

luai-i dac-1 gsii! Dar deodat auzul ei prinde un
zgomot din cale afar de neateptat. Un ciocnit pe de-

desupl, în vreme ce Cebuc i soldaii vor trebui s se a-

rte ei înii intrigai i consternai, i vor da la o parte

jilul cel greu, de-al crui loc îmi amintesc cu preciziune

tocmai acum. Chepengul va începe atunci s se ridice

i prin trapa misterioas, va apare... capul domnului lo-

cotenent.

— Bun seara Niculino...

i-i voi opti la ureche.,..

— Nu-l mai atepta... e jos legat burduf i de ast-
dat, ndjduesc, pentru totdeauna. Ii închipui ce pl-
cere i-a fcut vzându-m cum m ridic pe butoae ca
s vin Ia tine... Haidem dincolo, la noi, în patul nostru...

Ideea c In patul nostru el nu mai doarme, el nu mai
l>oalc s doarm, decând e pus sub urmrire, — pentruc
Ircbue sâ-i aibc culcuul, pe vre-una din laviele în-

crcate de covoare, din odaia de mijloc, necontenit a-

proape de vizuina salvatoare — m încânt nespus. Deci
dincolo Niculina era numa(i a mea. Iar când el va fi por-
nit de astdatâ pentru mult, foarte mult vreme, ea va
rmâne Întreaga a mea... <

Dar oare gândul ei va Înceta s se mai întoarc la

dftn.sul? Faptul c i-am dejucat puin complicatele lui ma-
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nevre subterane i i-am risipit misterul cu care-i plcea
s se învâluiasc„ îl va anula oare definitiv din spiritul ei,

— sau va lua acolo locul ce mi se dedicase mie, a celui

slab i npstuit, a celui ce trebue protejat?... i pentru o
biruin atât de incerta, trebue s renun cu desvâr-
ire la rusoaic, lsând s-mi treac inutil prin mân,
acest Serghe Blan, singurul om pe lume cruia îi sta în

putere, s-mi aduc astzi o fericire complect, de cai'e

sunt numai la un pas i totui atât de aproape de pier-

derea ireparabil?

Ahj s las nerezolvat necunoscuta asta, — imagina pe
care n'o pot cuprinde cu toat puterea acumulat din a-

âtea vrafuri de cri, pe care nici o metod diferenial

ori integral nu mi-o poate statornici în minte, — s
adpostesc pân'n afundul vieei mele remucarea c am
trecut, acoperindu-mi ochii pe lâng unicul meu noroc?

Nvalnic dorina înslbtecit îi d drumul în adân-

cul sufletului meu ca într'o fântân întunecoas i cu

fund deprtat. O aud czând acolo, cu mare bufnet de

ape, cu creste spumoase i întitîtate, care sar pân sus,m izbesc în plin contiin. De mult o simeam sbtân-
du-se în lanurile în care trebuia s stea legat, dar

în beciul lui Blan ea da adevrate semne de nelinite

i încordare. Hm, si nu-1 arestez oare, s cotesc puin dru-

mul drept al îndatoririlor mele, s-1 acopr or chiar s-1

smulg eu însumi din inta propriilor mei soldai?

Oare el va primi s m ajute?... Da, desigur, desigur...

Gândul c o alta m'ar putea îndeprta de Niculina... O,

asta fr îndoial, fr îndoial...

i pân adânc în noapte întrebare nou nate din între-

bare nou i eu caut zadarnic în rcoarea vre-unui col
de pern, loc statornic de odihn pentru tâmplele mele

fierbini.

In seara urmtoare, Gârnea m, anun c a dat de

ua gârliciului, care e încuiat cu lact enorm, dar sim-
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piu. Gherscu, caret e lctu de meserie — Gârnea crede

c i punga — pretinde c-1 va deschide uor dac îi

va aduce dela post o unealt anume. Deci Gârnea
îmi d ideea s se ascund cu un pâlc de soldai în beci,

printre butoae, în vreme ce eu voi ine pe Niculina de

vorb. Dac voi întârzia mai mult la dânsa, peste obi-

cei, Serghe îi va face desigur apariia pe calea lui as-

cuns; Gârneai e convins c Serghe face drumul sta în

fiecare noapte, dup plecarea noastr.

O grup de soldai va rmâne în curte drept rezerv.

Contrabandistul va fi somat în momentul când se va ri-

dica pe butia din mijloc; în aceast poziie el va oferi o

int minunat, aa c va fi nevoit s se predea de bun
voc.. iar dac nu, atâtea arme, dintre atâtea butoae...

îmi scap probabil, o micare cam prea vdit, de

desaprobare, pentru câ ochii plutonierului, atât de entu-

dasmat de simplitatea i limpezimea planului lui — s'au

micorat deodat i m privesc scormonitori. Trebue

deci s repar prompt, dei, poate e numai o închipuire

a mea c Gârnea ar putea s m treac la bnat. Dai*

e destul de mult, de bun seam, c am început s am
i astfel de închipuiri.

Nu-mi prea surâde de loc propunerea asta... Cred
Si ar fi bine s riu v prea apropiai de becuil acela...

El trebue .s aibe ochii în toate prile...

Gâmeaf c contrariat i-i frmânt buzele privindu-m
pe sub sprâncenele strânse.

— Totui, aa cum am spus eu, — se încpâneaz
d simind c In acest Ioc pipitul lui oltenesc a dat de
ceva ilab — cred cfl am putea face o încercare...

Nu mâ gândesc s m burzuluesc, dei struina m
cnenreazi. M mulumesc s rspund flegmatic.

— i dac încercarea cade, adio orice alt încercare!

Gârnea Ii mângâe înciudat, cele dou mute negre
de sub nas. Surprind printre degetele, care-i acopr ast-

fel gura un rânjet fugar, dar cu sens. Din când în cândm msoar oblic i furi. M silesc s-mi dau seama cam
ce-ar pulea s-i aduc Iui vre-o îndoial asupra purlrei
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mele; pentru el eu am tot interesul s m descoto-

rosesc de Blan.
— Adun oamenii, Gâi'neal ordon.

El ezit i are îndrzneala s m întrebe rânjind:

— Pe toi?
— Pe toi! îi rspund senin i râztor.

El d din umeri, tot aa de râztor, ca i când ar fi

spus: Te privete!

Iar în vreme ce umbre negre, cu ^âlâituri metalice

se adun din coluri la aliniere, rânjetul lui crete dem-
surat, când îmi optete:
— Mâine... atuncea... n'are s mai fie nevoe de atâia

oameni... Poate n'o s avei nevoe nici de serviciile

mele...

Hm. Mi se pare c'am îneles. El poate crede c'n seara

asta între mine i Niculina a intervenit o învoial; între

mine i Serghie prin intermediul Niculinei. Da. da... mi
se pare c sunt pe-aproape... O învoial de îngduin
evident, prin care mi se acord în schimb — ce? Tot o

îngduin desigur — de buna seam la farmecele Ni-

linei, — pentru c Gârnea n'a avut de unde afla cuno-
tinele i demersurile mele adevrate privitoare la adu-

cerea Valiei. Ah, ceva i mai plausibil care s explice

aceast schimbare subit de eri pân azi a entuziasmului

meu pentru prinderea lui Blan: fr doar i poate, o în-

voial cu avantagii bneti pentru mine! Bat-te Gâr-

nea, uitasem c eti oltean...

— Eu nu vreau s prindem aa repede pe Blan, îi

strecor uor în ureche, când pornim.

Gârnea m privete strlucitor. Se gândete oare se-

rios c voi aduce vorba de cota parte?
— Noi trebue sâ-1 lsm s treac înc odat Nistrul

i chiai' de mai multe ori, — reluai calm i fcându-m
c nu observ variaiile fizionomice ale asculttorului.

— înelegi, principalul e s descoperim locul lui de tre-

cere. Odat acela aflat, rul e tiat dela rdcin...
Ochii lui Gârnea se întunecar i se strânser pen-

tru a redeveni la normal.
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— Cum am putea s-1 urmrim tar a fi simii de

dânsul? — coutinuai —. asta^ e întrebarea. C-mi va trece

dou, trei haimanale dincolo, asta n'are s m sinchi-

seasc prea mult, duc-se... Totul e s-i aflm vadul...

unde putem s-1 ateptm perfect de bine i la întoarcere...

•vadul vestit al lui Blan, despre care mi-a spus Arun...

Gârnea începuse s încuviineze.

— Trebue s-1 lsm mai mult vreme în pace... s
umble nesuprat la dânsul acas, opina el... Iar mai târziu

noi s-1 pândim undeva pe câmpie i s-1 urmrim...
— Trebue s gsim chiar lâng râpa, pe unde el co-

boar o ascunztoare bun i nesimit, de unde s-i su-

praveghem toate micrile... i când va porni spre Nistru,

dup el... binior... uurel. Dar unde, unde s gsim
aceast scorbur, fr ca s nu ne simt banditul?... în-

elegi, mie-mi trebue numai odat s se duc i numai o-

datil s se întoarc... înelegi Gârnea, numai odat
s se întoarc...

— Ba chiar numai s-1 vedem pe iin' se duce... c-1
oprim noi....

— Nu, nu, nimic... niqi o somaie, nici un foc... De ce

s nu vedem ce transport nou ne mai aduce dumnealui...?

tot ne scap unul acum... barim s apucm pe cel pe
care ni-1 aduce... i pe urm, vezi tu, printre ostroave pe
Nistru nu e chiar a^a de greu de scpat... Pe cât, când
vine, alunec deadreptul în braele noastre...

Gârnea gsi c e cazul s m felicite, cu minunarea
Iui obinuit, exagerat, pentru tactica i dibcia planului
meu.

Niculina tn ograda postului meul? Privesc pe fereastr
i nu pot sfi cred. In noaptea trecut doar fusesem la

dânsa... E .surprinztor de elegant i distins; gtit
de... strad n'am mai vzut-o niciodat. O blan lung
de astrahan negru hicios îi coboar pân puin deasupra
glesnelor, strânse în o.oni înali de cauciuc negru; în cap
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poart cciul tot de astrahan, dat cochet pe-o ureche.

Ochii parc-i sunt mai întunecoi sub înfiarea asta,

iar trsturile au parc un accent mai sever, mai nobil, de

mare cocoan,. Cu greu i cu grea satisfacie, m du-

miresc c braele acelea înmânuate erau noaptea tre-

cut goale i împletite pe dup gâtul meu.

O primesc cu plcere sgomotoa&, o ajut s-i scoat
paltonul, sub el e gtit asemenea „de eit" cu rochie

bine croita i cu gust, de stof fin. Niculina e su-

perb. O strâng în brae cu mai puin brutalitate ca pân
acuma i o srut lung i repetat.

— Parc ai fi venit s m iei, s plecm împreun... s
uitm de locurile tia...

Ba a venit pentru ceva i mai neateptat. S-mi des-

tinue c Blan s'a reîntors azi noapte, dup plecarea

noastr i... s m mustre q a putut s'o fac aa de u-

or. A brutalizat-o din nou i vrea la rându-i s se rz-
bune. Dumnezeule! vrea s mi-1 dea prins. Peste dou
nopi va trebui s soseasc iari cu un transport proas-

pt. A ameninat-o cu moartea dac îl va trda... De a-

ceia ea nici n'a mai ateptat seara... se îngrijora c poate

n*am s viu!...

Ceia ce mi-e dat s aud m surprinde i mai mult decât

ceia ce mi-a fost dat s vd în dup amiaza asta!

Niculina îmi cere ajutorul împotriva lui brbatu-su!
Am aezat-o pe genunchii mei i ea m privete drept în

ochi, nu-mi d o clip rgaz s îneleg, decât ceia ce-mi

vorbete, decât ceia ce-mi poruncete ea.

Va trebui s aduc soldai muli, foarte muli, mai muli
de jumtate decât am... altfel nu va îndrsni s rmân în

cas, i va fugi. Dar ea vrea s rmân, s-1 vad prins,

legat, s-i arunce în fa ura i dispreul ei.M zguduia de mân i-mi scormonea cu unghia re-

ziduri sadice în subcontient; îl vom ine legat im ceas,

dincolo, în odaia cu ferestruic i noi dincoace vom chi-

coti.

— S vezi cum am s te strâng atunci, cum am s m
zbucium i cum am s chicotesc... s-1 simt tresrind de
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sub frânghii... i pe urm s trec dincolo cu ochii încer-

cnai, s-1 mângâi pe obraz i s-1 jelesc... Pentru c'o

fugit, nu-i aa c va fi osândit la mai muli ani?

M cutremur de surpriz i de plcere.

— va?
Ii rspund cu srutri grele, prelungi.

— Aa... aproape de miezul nopei trebue s vii cu

moscalii. El va sosi ca la un ceas, dou, dup aceia, când

tie c plecai, c mi-a smuls totul azi noapte din gur...

Dar dac vii aa cum doresc eu, vei afla i tu nouti
fr pereche.

înclin din cap cu pricepere; dar nu m grbesc s-i

descopr c noutile ei sunt lucruri vechi pentru mine.

— La repezeal îi aezm pe toi, care pe unde tre-

bue. Eu singur i-i aez cu mâna mea prin toate mighe-

relc, afar de locurile pe unde trebue el s soseasc, s,

nu-i dea de bnuit... Miroase foarte dedeparte, ca un co-

poi... Haide, spune, mi-aduci patruzeci de saldaif...

Apreciez avântul, prevederea i mai cu seam sinceri-

tatea Niculinei. Dar ajutorul pretins mi se pare exagerat.

~ Ce s facem noi cu patruzeci de oameni acolo Ni-

culino, mi-e ruine de aa vitejie... patru sunt de a-

juns...

Dar ea nu vrea s aud, se supr, îmi spune cS

dacii nu va numra ea cu mâna ei patruzeci de oa-

meni, nu se maf angajeaz la nimic. i prinde iari
flfi-mi zugrveasc scena care se va petrece peste dou
nopi, cu noi i neateptate amnunte, care-mi învlue
ochii în dogori de plcere.

încerc s'o ridic, înfiorat de cldura acestei revrsri
de ur, dar ea tie i acum s-mi scape din brae, cu di-

bcia dedemult. Nu, acum nu, i nici la noapte. Trebue
tfl ne pstrm pân'n noaptea urmtoare, când va fi în-

sfril cu lotul i cu totul a mea. Acuma nu, pentru orice

pe lume...

— Voi pune apoi îndat masa i ne vom ospta...

asia va fi ospul de nunt... voi scoate vin din beci i
voi da ^ la saldai. . i-i vom da i lui prin ferestruic...
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Doamne, mi se pare c tresc în vremea strvechilor

navale, când femeia învinsului trebuia s se aeze la masa
przilor, alturi de învingtor, s se îmbete, s cânte i
s joace pentru el, s cad frenetic în braele lui, dina-

intea celui legat i neputincios.

Gârnea nu pare s aprobe de loc noul meu plan de
lupt. Rmâne întunecat i tcut.
— Nu înelegi Gârnea, e fr nici o btaie de cap.

— i vadul lui, cum) îl mai aflm, domnule locotenent ?

Parc spuneai c la e mai important...

-— II vom afla noi i pe-acela.

-— N'are s ni-1 arate chiar de l'om pune pe cr-
buni...

— O s-1 facem scpat odat, la urma urmei...

— Atunci de ce s ne mai ostenim s-1 prindem la

noapte... de ce s nu-1 urmrim, cum am plnuit doar
întâi...

— Mi biatule, mi, nu înelegi tu odat... i ples-

cesc din buze, negsind cu ce s continui. Ba da, iat:
— Nu 'nelegi tu odat... mi-e fric s nu v simt... i
ne scap atunci i el i vadu'...

— Hm, domnule locotenent... rspund eu cu ce vrei
dumneavoastr, dac ne-o simi... Mi-am gsit un locor...

nu acolo pe unde coboar el... mult mai la dreapta, spre

drumeagul care d în sat... e chiar pe costi i am toat
câmpia sub ochi... i besnâj neptruns s fie, dar dac
te'nvei cu noaptea, pân la douzeci de metri tot nu-i
scap nimic... C'aa e scobit terenul acolo, c trebue

s faci ocol ca s'ajungi cu piciorul; dar peste tufriuri e

foarte aproape i priveti drept în scoborâul lui...

i Gârnea! continu, ca i când scena i s'ar desf-
ura prezent aci, lâng noi, în jurul nostru...

— Acolo, e de ajuns s fie doar unul dintre noi,

ilali ateapt în vlcea... printre tufe... m'am hotrit
eu singur sa m aez sus... ca s m scobor repede
i fr zgomot la i de jos... dac'o fi lun pe de-oparte
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e mai bine ci e lumin, da pe de alta e mai ru c
trebue s ne inem mult în urm... dar dac sunt numai

stele ori nor... ne lumineaz destul zpada...

Gârnea e încâ pe drum dup haiduc, dar gândul meu
îl ateapt în noaptea posomorit cu promoroac, printre

fantasmele albe ale slciilor... Suntem doar patru fiine

cu inimile una lâng alta... iar mai departe, pentru orice

eventualitate un caporal cu o grup întreag... Tcere
i ureche încordat... pân ce în cornetele auzului su-

praexcitat de nerbdare, cad cele dintâi unde ale mi-
crei, care se apropie... Sunt ei: Blan i-o fat înalt

...cu o cutie de vioar...

— Dac n'or fi înelei, încep iari s aud pe Gâr-

nea, eu îmi pun capu' jos domnule locotenent...

Am tresrit deodat i m'am întors dumnos spre

dânsul.

— S ne mutm, adic, toi acolo, ca s poat trece

brbatu-su, nestingherit, încoace... i noi, ateapt, a-
teapt, iar dimineaa cocoana s nu mai poat de mi-

rare: — „Ai vzut ci n'a venit? s tii c a mirosit

ceva...**

Noaptea s'a lsat atât de jos pe pmânt c nu mai e

loc pe sub dânsa, nici pentru cea mai bun privire.

Doar zgomotele sosesc, zgomotul de metal i forfot
al pregtire! soldailor. Copacii s'au înfrit i s'au con-

topit cu desvârire, cu acest alburiu îngi'oat al chi-

ciurei îmbibate de întunerec, mai îneltor decât besna

cea mai adânc; doar trunchiul slciilor celor mai a-

propiatc par trombe chinuite, vrsate de norii catranu-

nului Inglieat de deasupra. Umbrele umane au cptat
dimensiuni i deucheri de mogâldee; se strâng i se

aeaz Intr'o linie, care niciodat nu mai poate fi dreapt.
Paii m duc prin puiul de ger, ca prin roiuri de albine

amorite care m îneap ca în vis, în vârful nasului

i al urechilor.

Ridic gulerul de blan al dolmanului i chem pe Gâr-

nea. II întreb în chip de, ultimatum dac e hotrît
& fac urmrirea, dac i-a ales oamenii i dac pe-un
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astfel de înlunerec crede c poate ajunge la vre-im re-

zultat.

Da. E hotrîl i înelegerea e fcut cu Cebuc Va
mai lua i pe Gherscu...
— Cât de vzut, mcar de-o avea el ochi mai buni

ca ai mei, se prinde vitejete Gârnea.
Propriu zis nu mai simeam acum nici nerbdarea

dela început de a vedea sinceritatea i deci total abdicare

a Niculinei; nici entusiasmul cinic de a lega pe Blan,
ajutat deadreptul de acest idol al sufletului lui, din pri-

cina cruia, la arestarea dintâi îmi jurase desigur ur de

moarte. Gândul reveni întreg la Valia, ca un fuior întors o

clip dela rsuceala lui fireasc.

Dar sigurana lui Gârnea în amgirea Niculinei, îmi

înfigea i mai adânc acele gerului în umerii obrajilor,

iar minciuna i prefctoria acesteia m umplur pân'n
fund de indignare i de umilin,. De aceea, curios peste

msur s vd pân la ce margine va duce batjocura

ce-mi pregtete, îi execut în întregime îndemnul: pa-

truzeci de soldai i gradai pesc pe urmele crupei

lui Pafnute pe drumul bine cunoscut, în noaptea in-

cert i neprieten.

Niculina ne atepta.

Ne primete cu oapte i cu satisfacie, îmi numr
soldaii i ea singur îi aeaz câte unul sau câte doi

pe la coluri, pe dup stâlpi, în dosul portei, în coar,

pe dup grajduri, în toate prile, în curte, dar nu în

grdinia cu nuc i nici în livada cea mare care ducea

spre salcia pletoas i spre crruia invisibil de pe

ripa cu mrciniuri. Se înelege: pe acolo trebuia s
vin el i cel mai mic zgomot, cea mai neînsemnat
bnuial îl întorcea îndat din cale, strica totul. Pe când
aa, va fi lsat s se apropie, va bate în fereastra din

dos, Niculina îl va îndemna s treac la u, va fi l-
sat s intre pe întunerec, eu, din dosul uei, îi voi pune
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revolverul în tâmpl i cu ignalul în gur voi da a-

larma. i cei patruzeci de oameni se vor npusti.

Mai rmânea s-mi explice Niculina de ce nu pune

soldai i în hrubele din dosul casei; dar uit s'o fac
i evident, nici eu nu-i atrag atenia asupra acestei o-

raisiuni. Iar oamenii mei, cari erau instruii s nu-i ex-

prime nici cea mai uoar nedumerire, îi primir locu-

rile hotrîte, cu muenie adânc... Dac pân într'un

ceas nu avea s se petreac nimica i nu primeau sem-

nal dela mine, sergentul avea porunc s-i adune pe

toi în magazia cea mare i s fac i focul.

— Atunci vom atepta înuntru numai noi doi Ni-

culino; poate e nevoe s stingem i lampa?
— Nu e nevoe, nu e nevoe... poate va bnui ceva...

S vad c-1 atept... N'are s poat zri prin perdele

cine mai e înuntru...

M aezai clare pe-un scaun, chiar lâng ua pe

care o încuiai bine i-i dovedii neglijent c aci eram ferit

i de ochi i de glon i dinspre cele dou ferestre cu gra-

tii de fier, cari dau în plimar de unde, — de bun sea-

ma nu avea s vin nici un pericol — i mai cu seam
— dinspre ferestruica de-alturi, ale crei perdele erau a-

cuma suspect de bine împreunate.
— Ce ne poate privi ferestruica? d ea mirat din

umeri. Dar e bine, e foarte bine c te-ai aezat aa,
încuviin ea privind anume spre ferestrele cele mari.

- Poate-i vine gust s intre întâi alturi... Ar fi fost

bine s^ fi aezat un om. doi i-acolo...

— Cum o s intre? .se minun toat Niculina. Cheia
e doar la mine...

i mi-o art.
— Nu cumva mai are i-o pereche.
— Nuuu...

O mirare a Niculinei a fost c oamenii pe care i-am

adus erau doar moscali i vagmitri de cei mici. Era bine

s fi avut i ajutorul lui Gârnea or Cebuc...

— Ce vrei? dup ce c las hotarul desgolit... cu trei

schimburi de câte zece oameni s las mcar cu dânii

16
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pe amândoi plutonierii. Altfel patrulele îi fac de cap...

Dac^ vine o inspecie?... Ar râde de mine toat armata,

dac ar afla c am pornit cu patruzeci de brbai, ca

s prind unul singur... Asta, numai ca s-i fac pe

voile tale... Aa se prostete brbatul, când îi op-
tete ceva la urecliQ o femee frumoas.

Ea se apropie de mine, lâng u, mi se aez pe

genunchii i m mângâie înduioat: trebuiii s constat

nu fr surprindere c gestul ei era din cale afar^L de

ginga i de curat.

— Las, are sa fie bine de noi doi, m asigur ea.

îmi petrecu braele pe dup gât i m srut lung.

Dar se ridic repede i-i puse degetul p buze fcân-
du-mi semnul cumineniei, ca o gazd care are întâi

treburi mai serioase de îndeplinit.

i la distan socotit dincolo de lungimea manei
mele,, ea porni s se învârteasc zglobie, tropind cam
exagerat pe scândurile podelei. Avea uoare momente
de neatenie, pe care le acoperea îndat cu râsete din

nimic, cu alte tropeli, iar acum, din nebgare de seam
lu în picioare un scaun greu de lemn, care czu pe

speteaz cu plesnet mare...

-^ Nu tiu ce am, se grbi ea s m lmureasc. Sunt

stranic de nerbdtoare...
— Adevrat... tropi de par'c i-ar fi frig.

— Tropi?
— Aa mi s'a prut... Mai pune un lemn în sob...

aici la u nu prea e aa cald, iart-m c nu pot

s fac eu lucrul sta.

Ea se grbi s-mi asculte sfatul, dei era nespus

de cald în odae, ~ cu dolmanul pe mine par'c eram
în bae. Lu chiar mai multe buci dintr'o dat i toate-i

scpar în ultimul moment cu zgomot cumplit.

Ea se scuz pentru stângcie, iar eu îi trimisei o s-
rutare. Va s zic stimabilul era în pivni. i trebuia

s 1 se dea semnalul cuvenit. Probabil acela a fost de-

tuntura jilului celui greu, prbuit pe scânduri. Cderea
lemnelor era un supliment. Acum privirea ei începuse
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s cale ca din întâmplare spre ferestruica întunecat.

Ateapt cumva s i se rspund c s'a auzit semnalul

i c expediia începe?... Mai mult decât probabil!. De

bun seam îns confirmarea din dosul perdeluelor

strânse trebue s cam întârzie. Râsul ei din acest mo-

ment, fr prea just cauzal e prea galben, ca s nu

trdeze o vie nelinite. Drgua de ea, trebue ajutat

mititica...

— Niculina, dai' eti de-o nervozitate de nedescris.

Par'c ai avea chef de joc. Tot stau eu aici în colul

sta, de unde nu pot s m mic... Pân una alta,

ia trage-i tu o czceasc zdravn... Nu m înddesc

c'o tii...

— O czceasc? ddu ea din umeri pentru o astfel

de trsnae, îns tare luminat la fa. — A, ie nu i-am

artat niciodat cum tiu eu s joc czceasc...
— Nu mi-ai artat, într'adevr...

Propriu zis nu vroise s-mi arate, când ast toamn
îmi mai venise aceast fantezie. Atunci tocmai se scu-

zase c n'o tie prea bine.

i paii ei se pornir în fug pe loc, corpul începu

s \ se zbat, strângându-se pe vine i înlându-se

în dârze cutremurri ale sânilor, capul îi czu pe spate;

cu chiote lungi, cu priviri de extas, toat fiina ei se

concentrase subit în jocul acesta slbatec,—nepstoare,
de ce-ar putea . s se mai întâmple cu închipuita ivire

neateptat a lui Blan pe la ferestrele dinafar: neb-
gâtoare de seam, c sonoritatea cam imperfect a po-

delei pân i unui auz mai puin atent i-ar fi putut re-

vela dedesubt golul unui beci. Nu-mi mai rmâne nici

o Îndoial.

i când socotesc c „semnalul'* a rspuns chiar pân'n
magazia soldailor, nu numai în beci, o întrerup destul

de serios:

— Niculina, ar trebui s mai lai zdupnitul sta...

Dac vine tocmai acum i te-aude de departe?

Ea se oprete deodat i m privete galben i
îngrozit, Inecându-se în zbaterea aprig a respiraiei.
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Dar eu o asigur cu înclinri repetate din cap i cu râs

împciuitor — i ea înelege — c gândul meu e fr
ascunzi i c sfatul e dat cu adevrat pentru Blan
cel dinafar. O îndemn s joace iari, dar mai uurel,
c poate i soldaii de afar s se ia de gânduri; eu îi

voi fluera uor czceasca, pe care ea i-o cântase sin-

gur panii acum. Dar ea m privete din pou îndoel-

nic... i refuz, privind cu exagerat îngrozire spre fe-

restrele dinafar i cu vdit enervare ctre ferestruica

fr rspuns. îmi face mutete semnul negaiei.

E rândul meu s m nelinitesc; îmi regret intervenia

cu aer de glum stupid în deslnuirea tot mai slba-
tec) a jocului ei. Sunt hotrît s încep eu acum semnalele

pentru cei dedesupt. Dar înc mai atept: m asigur c
poate nu-s gata toate pregtirile acolo. E o curs mare
pe care trebue s'o întreprind acum Blan i la mijloc

trebue s fie o rsplat i mai mare, de vreme ce el

i-a luat atât de îndresnee precauii... Acum poate fi

fr grij. Nesupi'at de nimeni va atinge malul Nis-

trului i-1 va trece... cci dincolo îl ateapt o propu-
nere cine tie, pentru el poate tot aa de scump, pen-

tru mine cea mai scump din lume...

Iar peste trei zile... peste patru sau poate chiar nu-

mai peste dou vârful degetelor mele se va înfiora la

atingerea mâinilor ei... îi voi pipi fruntea i obrajii i-i

voi cuprinde însfârit dintr'odat, cu o lacom înghii-

tur a ochilor, pentru totdeaima, faa asta insesizabil,

pe care însfârit o voi avea...

Tresar iari uimit de apropierea acestei atât de do-

rite, de nostalgice fericiri.

i tresritul meu concord cu tresrirea Niculinei. Nu
mi s'a prut. Pe faa ei furiat pentru a nu tiu câta

oar spre ferestruic am surprins o uoar alungare de
umbre i linii, ca apa calm într'un amurg, pe care a

alins-o picioare de gâz. Nu mai încape îndoial: acum
figura ei e toat spre mine, râztoare i asigurtoare.
S'a fcut aa dar... el e gata de pornit, aa dar... în-

tr'un ceas bun, Dumnezeule mare...
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Dar tocmai acum, calmul care ar trebui din nou s mi

se aeze în suflet ca într'un jil, înc nu-i gsete lo-

cul complect liberat. Nourai de nesiguran izvorsc

din albastrul, care domnise neîntinat la început înlun-

tru-rai i-mi umplu cerul ndejdei cu spuma opac a

grijei: dac va ocoli Duboani, dac nu se va ajunge

cu Valia la tocmeal, dac va plnui s'o jefuiasc, dac
ea se va fi mutat în alt sat... S'o gseasc, s'o g-
seasc...

Trebue s opresc aceast nval de gândiu*i deu-

chiate, care-mi strbat acum din toate prile capul, în

iure din ce în ce mai accelerat. Trebue s m îneleg

rspicat cu banditul...

— Niculina, izbucnii deodat. Spune, este înc acolo,

oprete-1... Vreau s m îneleg! cu el... nu-i voi face

nimic; dac m va asculta... II voi lsa s plece...

Niculina care se aezase tocmai, pe marginea patu-

lui s'a ridicat tremurând i intete privirile înebunite

spre ignalul pe care mâna-mi mi-1 apropie de buze.

-- Ce faci? îngim ea stins, frângându-i mâinile...

S nu ueri...

— Dac-1 vei opri, nu uer. Vreau s-i vorbesc, s
ne înelegem. Dac nu — urlu cu toat puterea, — voi

încunjura toat casa i toat ograda pân la salcia ple-

toas, de lâng râp... Trebue s mai fie o ieire pe

aici... O voi gsi eu n'avei grij...

Dar ea i-a revenit acum, e stpân pe vorbele i
pe micrile ei, cu toat paloarea ce i-a rmas pe fa.
— N'ai decât s'o înconjuri i s caui pân mâine,

m înfrunt ea cu cerbicie, izbucnind apoi în râs. — Ce
i-a mai cunat? Ce vrei s zici? C sunt îneleas cu

Serghc... Cum? In ce chip sunt îneleas cu el?... De
unde s-1 opresc...

— Dac nu-1 opreti, uer...

— uer! m braveaz ea fixându-m puternic i f-
când un pas spre mine. Dar când fluerul mi-atinge bu-

zele, ea se repede Ia mine i mi-1 smulge dintr'o smii-

citur. ' '
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— Nu pricepi c eti nebun? Ce i-a mai venit? Ai

s; caui de geaba. Casa n'are decât uile aistea: cea

de-aci i cea de-acolo. Unde poate s fie el?... i dac
ar fi, cum ar putea s plece tiindu-te aici, se hazar-

deaz ea la diversiune.

— Las asta Niculina... Acum tiu bine, el a fost

ascuns dincolo... te-a pus s m ii de vorb i s m
îndemni s-mi aduc toi soldaii, ca s poat el trece

peste râu, nesuprat... Foate bine... îl voi lsa s plece...

Dar în schimb vreau s-i propun i eu ceva... Dac-mi
îndeplinete ce-i cer, din partea mea va fi liber tot-

deauna... Ascult Serghe Blan, rostesc solemn, îndrep-

tând graiul spre ferestruic.

Dar Niculina izbucnete într'un râs formidabil. Ea e la

un lung de mân departe de mine, oprit de firetul flue-

erului, pe care-1 ine zdravn în mân.
Profit de veselia ei subit, i'n care mi-e cu nepu-

tiin s recunosc resonana calp, ca s-mi liberez ig-

nalul. Ideea ce-mi venise tocmai acuma, avea fr în-

doial s-mi spun dac Serghe apucase s se coboare

în pivni sau se mai gsea înc alturi. Pentru c...

or cât ar fi consimit el, în cele din uilm s-i neri

cîeze în chipul sta necredina nevestei; ea nu va merge
pân acolo cu îndrsneala încât s execute ceia ce-i voi

comanda eu acuma...

— Atunci^ dac nu e aci... atunci desbrac-te iubita

niea, haide, desbrac-te...

Intr'adevr. Ea m privete uluit peste msur, stu-

pid... Veselia s'a prefcut într'o clipit în cea mai cum-
plit stupoare...

Rânjesc satisfcut.

— Haide, ce mai atepi...
— Dar ce i-a mai venit... dar nu te mai pricep... dar

JIU înelegi c el trebue s soseasc dintr'o clip în-

tr'alta...

— Nu face nimic... eu am s-1 primesc, nu tu... hai-

de^, haidei.

— Pe semne gueti...
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— începi... sau...

Niculina e galben ca un cadavru. Numai ochii ei

tresc mai vii ca viaa însi. Pe urm braele i se

ridicar în semnul celei mai zdravene nedumeriri, de

fapt pentru a câtiga timp i mai ales a arunca la ad-
postul braului o nou privire la ferestruic...

$i eu aici am vrut s ajung: mi-e deajuns aceast

privire i sunt gata s'o opresc, s dau drum cuvintelor

mele pentru Valia.

Dar tocmai atunci, mâinile Nîculinei czur, ea în-

cepu s râd stingherit î un vârf de curiozitate îmi

înfipse în suflet îndemnul unei uoare zbave. Cu of-

tat de pudoare ea-i trase pe dedesubt nurul capotului

larg; pulpanele acestuia se lsar atunci într'o parte

i într'alta, descoperind în întredeschiztur albul mo-
leitor al lingeriei intime i o coaps goal pân mult

deasupra genunchiului... Doamne, ar trebui sa opresc

aci silnicia, dar îmi simt ochii dogorind ca'n faa unei

arztoare nouti. De-abia acum îmi dau seama de în-

semntatea acestui câtig uimitor, pe care 1-a dobândit

pentru mine Niculina: el accept, el m accept.
Niculina chicoti uor, ruinat, îi duse cu aceiai

încetineal stânjenit i calculat mâinile la ochi, ia-

ri pavz pentru a primi noua aprobare, pe urm
întinzând braele în jos se scutur hotrît: capotul czu
cerc negru în jurul înaltelor picioare.

Atept cu fluerul, dar i cu sufletul la buze: e cu
putin oare? Ea râdea în cascade scurte, ruinate, ca
o fecioar pe care o desbraci, în vreme ce coada ochiului

ii scap necontenit spre ferestruic: c limpede c nu
de mine se ruineaz. A doua fusta, alb i scurt czu
deasemeni. Era timpul s'o fac s înceteze... i totui...

ea râde galnic spre mine, spre ferestruic...

O, sunt un satrap, un pa de tuaregi: srmanul B-
lan cedeaz chiar când exigenele mele nu mai in seam

Sinistr umilin... dar prea neateptat, prea uimi-
toare, <^ ezitrile, pudoarea, noutatea acestui corp, pe
rare acum !1 contemplu întâi dintr'o perspectiv, strania
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împrejurare în care m gsesc, m îndeamn înc s
atept, s opresc înc în gât numele Valiei.

Totui, dau zugrumat deslegarea.

— Deajuns Nicullna... las... e în zadar... m'am con-

vins...

Dar ca i când nici nu m'ar fi auzit ea continu s-i
trag rând pe rând mâinile din baerile cmei, care

începe sâ se lase. Sânii se ivir unul dup altul, apoi

pântecul, coapsele cu împreunarea lor înegrit, genun-

chii...

Niculina era goal, în splendoarea total a minunatu-

lui ei corp care m' întunec i m intimideaz, întocmai

ca îa început. Nimic, nici cel mai ne^însemnat farmec nu
a sczut din aceast minunie! Dup privirea cernit

prin gene de patima i fior ce mi-a trimis-o, ochii ei sur-

prini de propria lor îndrzneal au fugit iari la fe-

restruic. Dar deodat ea scap un ipt slbatec, prelun-

gul i deiratul chirit al spaimei supreme. Dintr'o sin-

gur zmucire ca s'a prefcut la pmânt în morman de

membre lungi i de suprafee lucii. Banditul a intit-o

desigur... Una, dou, trei... atept paralizat detuntura

pedepsitoare... incapabil de orice alt gând, de oricare alt

voin. Niculina se înghemuete i mai mult în sine, ca-

pul i-a disprut sub încolcitura braelor...

— Vin* aici Niculina, târte-te aici.

Dar ea nu se mic i lovitura întârzie... Sunt ateptat

s mâ apropii, desigur... stimabilul n'a mai putut suporta

privelitea; nudul nevestei expus în faa lui însui i a

îneltorului urît de moarte, deodat, i-a cscat ochii

dinaintea propriei lui decderi... Poate darul ce-mi re-

zervase mie, mi-1 pstra pentru mai târziu; goliciunea

Niculinei i-a rsucit îns în creer, calculele fcute la rece...

M ateapt. M apropii. Dar pe lâng prete. Di-

bui cuvântul nimerit, care trebue s aduc în mijlocul

acestei încordri pe Valia ca un înger al pcei.

Dai* Niculina înc m împiedec. Ea tresare într'un

chiot, se deir din ghemul morei, i strig desmetic,

desmat, cu râs rguit, desfrânat:
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- Haide, lovete, trage, trage, ce mai atepi...

Braele i se ridic drept în sus, chicii nou îi scap
din gâtlej, de ast dat de biruin, de triumf, i pi-

cioarele ei care i-au pstrat înc pantofii se reped pe

podea în ropot de joc; pocnete din degete, chiotete

slbatec i scândurile rsun din nou pe sub pre de

i actul czceasci. Abia acum vd cât de minunat tie

îiitr'adevr s joace. Avântul ei m înspimânt .De câte

ori ochii ni se întâlnesc, gâtul i se întinde spre mine i
capul îi tremur într'o frenetic pasiune... Dar femeea

nu prsete un moment locul, din dreptul ferestruicei,

unde pândete moartea, o desfide chiar, cu privirile-i de

dispre pe care le arunc, ori decâte ori jocul îi îndreapt

faa într'acolo, pe care o aâ cu patima neSnfrânat

ce-mi arat la rându-mi când se îndreapt spre mine,

cu micrile involuntar indecente, cu tot zbuciumul a-

cestui corp gol în jocul primitiv, i nvalnic i rsco-

litor.

§i glonul inlârzie, întârzie necontenit...
* Dar dela sine, femeia se strânge, se încolcete în ju-

rul sexului ei învingtor, ca i când ar fi fost cu adevrat

lovit în pântecul necuviincios i divin, se rotete în

jurul su însui, înlinzând molatec când un bra, când

pe altul, ca i când ar fi vrut s-i prind proprii sâni,

s le domoleasc tremurul seme §i virginal; pasul îi re-

vine necontenit în juru-i, micarea mâinilo'r e tot mai ne-

sigur, mai moleit, genunchii înii i se moleesc, coap-

sele SC frea(î de aproape, se îm[)iedec de muchea pa-

lului i cade dc-a latu-i cu un sfâietor ipt histeric,

l>e spate, cu o mân acoperindu-i ochii, cu alta sexul

pftngârit de aprigile noastre priviri cu pieptul pornit în

frmântarea voluptoas a unei agitaii fr de asem-
nare.

Si secundele trec una dup alta, le aud cum se stre-

coar în neant, dei ornicul în form de farfurie a în-

cremenit de mult. Le aud rsunând ca lovituri uriae i
surde In urechile mele, în care sângele d furioase i
dearte asalturi. Aa trebue s le aud i cellalt i to-
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tui detuntura de moarte întârzie iari, cu toate c
femeea czut ofer cu însi goliciunea mijlocului ei

trdtor, inta cea mai bun pentru ancestrala pedeaps.
Dar de bun seam, mâna lui tremur, cum tre-

mur înc gândul meu, pumnul meu neputincios, cum
neputincioase sunt coardele gâtului meu, care tot nu
se gsete în stare s îngimeze un sunet articu-

lat, ca o biat lut, cu discordate i smulse strune.

Ins trebue s fac sforri supraomeneti ca s apuc

înaintea glonului, cci ezitarea banditului îmi pare ci

apas înc greu în cumpna acestor clipe, ce-i iau în-

tr'una zborul, rând pe rând, cu vâslit greu de aripi în

urechi.

— Niculina, izbutesc în cele din urm s rostesc stins,

tremurând dai' apoi cu fiecare nou cuvânt dia ce în ce

mai clar, mai curajos. — Niculina, îi mulumesc pentru

frumosul tu joc i pentru frumosul tu corp, pe care

acum mi l-ai artat întâi, în toat strlucirea. (Dum-
nezeu mi-era martor c nu mineam!) — Mi-ai fgduit
c ai s mi-1 ari aa întreg, când brbatul tu va fi

prins i legat, c ai s dansezi goal dinaintea lui pentru

mine... Acuma vd îns c el... a întârzâiat, continuai cu

rspicare, prefcându-m c n'am îneles nimic din jocul

i din ipetele ei; — dar mie mi s'a prut întâi c este

aci i c m pcleti, de aceea te-am pus s faci înainte

ceiace mi-ai fgduit c vei face, când el va fi în mâinele

mele. Mulumesc, mulumesc.
Vorbeam tare, cât puteam de tare i distinct, ca vi-

braiile ferestruicei s; poarte lmurit cuvintele mele acolo

unde cu adevrat trebuiau s ajung.
— Dar asta a fost numai o ag, continuai pentruc

eu nu vreau s-1 prind, vreau numai s-l am în fa
ca s-i spun la rându-mi psul meu...

— Niculina... dac el îmi va fgdui st lucru pe care

i-1 voi cere, slobod va fi s treac râul; i de-1 vor prinde

soldaii eu înc tot am s-1 fac scpat... i din mâna
mea se va bucura de mare rsplat: asta vream s-1 gr-
esc i fgduesc dac îmi va aduce din Duboani, o fat
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rusoaic, înalt i niel oache, cu bundr i cu cciul c-
zceascâ, i cu cisme de gum neagr i în mân cu o cu-

tie de scripc... Ea tie s cânte bine din vioar i îi

zice Valia; pe numele ei întreg Valentina Andreewna Gru-

î?ina... repetai: Valentina Andreewna Gruina... i repetai

înc i înc, apropiindu-m lipit de perete, târiindu-ni

de zid, de ferestruica goal ce rmânea într'una pat întu-

necat i nedecis, scrutând cu neînduplecare pe femeia t-

vlit de spasm, în moalele patului ademenitor.

— Valentina Andreewna Gruina, pe numele de rsf
Valia... Valia... Valia...

Tcui apoi un moment, ca s prind tactul inimei, care

nii-o luase acum i mai avan înainte i m înbuea.
...Ea a mai vrut s treac Nistrul pe ghia, dar a ni-

merit la un alt ofier care a dat-o îndrt; dar ofierul

acela era un fricos; el mi-a destinuit aa de multe despre

cântecul ei frumos, c eu, dup ce o va aduce Serghe,

vreau s o ascund bine, aici la el, sau în ctunul sta,

pân-i vom face rost de acte româneti... Mie-mi place

tare mult cântecul la vioar i mai ales cântecul unei prea

frumoase fete i mult am fost trist când am aflat cum s'a

întâmplat cu ea, c a fost fat de oameni cu stare i
artist; dar iari mult bine mi-a prut c s'a întâmplat

cu ea aa, c altfel n'a mai fi avut parte s fiu eu

cel care s'o scap de ara ei... Asta a vrea s i le

spun Serghe, i s'o aduc... i de-aceea am adus atâia

soldai, ca el s poat trece acolo nesuprat de nimeni,—

iar acum îl atept ca s-i spun toate astea... i s-1 în-

gdui ori câi ovrei o lua acum cu dânsul s duc; dar

când o va aduce s fie numai cu ea, cu Valia, pe adev-
ratul ei nume Valentina Andreewna Gruina, care acum
ateapt prilej bun ca s treac iari încoace, cum am
aflat dela fugari...

Alât. Apoi tcere. Nu mi se rspunse nimic, de sigur.

i-i ddui dreptate lui Serghe s nu-mi rspund. La
urma urmei pentru un om precaut ca el, putea s fie i
asta o poveste bun de prins oameni în capcan.
Iar cu, soro!, o nimerisem de minune, prcfcându-m
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c tot ce fcuse Niculina mi s'a prut c fcuse pen-

tru mine, c m convinsese în sfârit de neprezena lui,

c histericele ei chiote i gesturi le-am luat drept glume de

spaim pentru neîncrederea mea. Serghe deci putea s
plece cu o îndoial mai puin. i a plecat nu dup mult

timp. Am auzit lmurit, cu urechea încordat, la cerceveaua

ferestrei trosnet de scândur, apsat greit de clctur
i scârâit uor de balamale. Trsese de bun seam
chepengul, dup dânsul.

"bar eu înc nu prsii ferestruica i cu capul reze-

mat de zid, urmream mai departe pe contrabandist...

Mi se prea c simt micarea din beci i bunitul rând pe

rând prin fereastra zbrelit, care da sub suprapusele

coare. Pe urm drumul prin enuleele întortochiate, prhi

tunelurile de mrcini din grdin i livad, pe urm
scoborîul abrupt i ferit, din dreptul slciei pletoase, pe

urm ieirea în câmp prin tufe i pâlcurile de slcii. i în

momentul sta, din groapa lor, ânind cei trei.

Dar gându-mi a srit deodat toate obstacolele i de-

prtrile i însoete acum pe singurul i curajosul me-

sager la poarta culacului din Duboani. Valentina An-

dreewna Gruina ascult uimit vestea contrabandistului

mult ateptat. Ea se di^mirete acum deplin de povestea

mujicului cu musti de pisic. Ea rmâne înc nehot-
rît, dar Serghe Blan e omul care tie s conving.

O, e prea inteligent contrabandist ca s nu te poi
bizui pe el; iar dansul Niculinei din noaptea asta îi va

pune flcri în cuvânt.

Sunt fericit.

Atept cuvântul Niculinei ,prima ei micare, din a-

ceast stupoare rigid care urmase fatal zmintitei ei iz-

bucniri; a dori s-i spun pe de-a larg povestea Valiei,

s o încetenesc pe aceast cltoare mult ateptat în

viaa noastr;, care va putea astfel continua tihnit i îm-

pcat, ea putându-i întoarce din nou sufletul liberat

spre Serghe al ei. Dar ideea rsplii care i se preg-
tete lui Serghe, pentru marea bucurie ce-mi va face,
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vine la timp s-mi opreasc graiul pe buze. i lotui

vreau s aud pe Niculina, rostind un cuvânt de priete-

nie pentru Valia, umblu disperat în adâncul gândului s
dau o înfiare nobil inteniilor mele, pe care apoi

numai o întâmplare strein i'n afar de puterile mele

s par c le-a zdrnicit npraznic, când Serghe va

fi legat i condus din nou la închisoare.

O privesc muncit de aceste gânduri, pândindu-i cea

dintâi micare. i simt cum goliciunea ei nemicat, ati-

titudinea ei impudic reîncepe acum s m tortureze a-

prig. optesc cu buze de flcri: Niculina! Dar ea r-
mâne mut i nemicat, iar eu îmi îmbrâncesc gându-

rile înapoi, spre Serghe, spre dumanul meu Serghe,

care alearg acum mai credincios decât orice exemplar

de credin omeneasc ,s-mi aduc fericirea îndeprtat,

lsându-mi zlog fericirea de-aci. îmi reazim capul de

recele zidului ca s nu mai vd rugul de plceri, al

crui jar hipnotic, îmi dogorete cu putere, în nemicarea
i muenia lui, simurile i voina, îmi aprinde nervii

ca pe un vreasc de vie uscate. Imaginea imens a vi-

sului care se înfptuete, a norocului care se apropie,

m cutropete îns la prima scuturare, e mai tare ca

realitatea însi i las iari îndat, ca pe-un cadavru

prsit în prip, dup gâtuire, corpul acesta care e-

manâ totui cu atâta putere eforturile sângelui cald i
aprig; gândul trebue s-mi alerge hoinar întru întâm-

pinarea neateptatului, a aventurosului, a ne mai cunos-

cutului, a eternului nou.

îmi lipesc tâmpla de prete i m trezesc în noap-

lear de afar, în noaptea real^ cu cei trei ostai, cu cei

trei prieteni, la gura vadului lui Blan. Ziua se vor pe-

rinda alte schimburi invizibile acolo, dar noaptea pos-

tul de paz va fi numai i numai acelai. Voi veghia

ca soldaii de rând acolo, i voi fi fericit s simt frigul

plrimzându-mi prin oase, s resimt amorirea factice,

somnolena iepureasc; a simurilor hiperexcilate ca'n nop-
ile albe de pe front. Ceilali vor avea exclusiv con-

.semnul; toi, pe el, pe contrabandist! El e tria i pe-
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ricolul; el intereseaz în primul rând, scape iari câi
muterii o aduce... de unul, doi, m'oi îngriji eu... de

ceilali cum le va fi norocul... nou Blan ne va trebui...

Iar unul, doi, ceilali nu vor fi decât o singur per-

soan... Valia, cu pas czcesc ,cu statur czceasc,
cu ochi oblici czceti. Ne vom repezi, când ei vor fi

l)it bine pe mal i ea va da un ipt uor, ui-

mit, neînelegtoare... Iar eu o voi apuca de mân i o

voi trage dup mine, în adâncul zvoaielor i acolo,

departe de urechile tuturor îi voi lmuri totul i-i voi

destinui locul misterios unde-o voi ascunde pân la lim-

pezirea lucrurilor.
'~— Nu-i voi cere nimic în schimb Valentina Andreew-
na, îi voi spune, — decât, pân atunci, pân la poto-

lirea tuturor vâlvelor, s-mi câni în fiecare sear ro-

mana fr cuvinte i bacarola lui Tschaicowsky i s-mi
câni tot Tschaicowsky i tot Rimsky-Korsakoff i tot Rah-

maninow, i tot Musorsky, i s-mi câni cântece de step
i cântecul tu însui, cântecul locurilor tale, pe care le

vreau cât mai îndeprtate i mai necunoscute... mai ciu-

date... mai de neîneles...

Eu nu tiu înc locul unde o voi conduce în noaptea

aceea, dar mâine îmi va fi unica porunc s nu am
altceva în gând; va fi desigur, va trebui s fie, o odi
cald i primitiv, înecat în vaporii apei de Colonia,

în care fata m primete în fiecare sear înalt i dreapt,

cu ochii ei risipitori de uimire, uimii i neînelegtori

i totui scldai în lumina dulce i sfioas, tocmai a a-

acestei neînelegeri.

— Pentru ce ai fcut toate astea?

— Pentru ca veneai de departe, de foarte departe, pen-

tru mine din alt lume, cu o vioar în mân, cu cheia su-

fletului tu în mân...
i ea va rmâne tot nedumerit, dar nedumerirea

asta tocmai va fi fericirea noastr, ne vom strânge în

ea de groaza desvluirei i a înelegerei, care n'ar mai
fi niciodat s fie...

Astfel îmi cânt acum închipuirea mea i e grozav de



RUSOAICA 25.)

romantic i de frumos, m simt btând ca o inim în

mijlocul vastelor evenimente pe care le pregtesc i care

sunt atât de minunat, de artistic plmdite, de nocturne,

de pîine de deprtare i de mister, c simt în sfârit un

îneles acestei firi impuntoare, înelesul pe care-1, or-

bciam în cri sacre i în cri de matematici.

M îndrept i pesc cu pai largi, care trebue s-mi

confirme c tresc, c se perind aevea toat aceast e-

stur de poveste. La micarea mea, Niculina s'a ridicat

cu totul în crivat, s'a înghemuit într'o rân cu genun-

chii adui spre sâni, cu mâinile împreunate i petre-

cute prin strânsoarea lor de clete, pe care o cunosc

aa de bine. Ea m urmrete desigur de mult, îmi ur-

mrete poate gândul, dar cât poate ea cuprinde din el?

M privete cu ochii ei imeni, deschii imens, dar abia

acum bag de seam c m privete, Doamne, c este

înc aci, c'a fost tot timpul...

— Dar cam întârzie Serghe al tu, glumesc oprindu-m
dijiainte-i, cu mâinile vârîte în buzunarele pantalonilor.

Atept pe figura ei un surâs fugar, dar nimic, — doi

ochi cari m privesc într'o încordai-e fix, arztoare.

— Oamenii mei or fi i îngheat prin coarele voastre...

i iari nimic, nici o tresrire, nici o lumin, nimic

decât privirea acea...

A, ba da, un fior, o und de bucurie i de rutate,

când m apropii i o strângere în sine ca pentru a-i po-

trivi o poziie de aprare.

Cu o smucitur trage macatul dedesubt, deasupr-i
i privirea ci de ur m izbete între sprâncene ca o

piatr. încercai s'o mângâi, dar m respinse cu violen...
— Niculino, dar ce e cu tine, spune?
Se scutur cu desgust de atingerea mea i se retrage

tot mai spre prete, înghemuindu-se necontenit; m mir
unde mai gsete loc pentru aceast contractare, care-i

strânge în ochi toate puterile trupului i ale mem-
brelor.

— Ateapt pe Valea ta, fca pronun i accentuiaz
numele Valiei corect rusete) ce doreti dela mine?
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— Ah, Valia... pentru dânsa... ah... aaa...

i pornesc deodat în râs puternic, din care m o-

prete brusc doar propriul i stridentul lui sunet...

— Aha... eti geloas?... Tu eti geloas Niculina? Tu
poi s, fii geloas... pentru mine...

Ea clipete ochii ca npdii în întunerec de o lu-

min vie, neateptat. Ii ine închii o seam, apoi îi

deschide larg i m privete cu o nerbdtoare curio-

zitate...

Nu îneleg ce poate s-mi spun privirea aceea; i nu
nimeresc nici cuvântul cu care a putea s umplu acest

subit i neplcut hiat într'o suit atât de armonioas
de evenimente. In ateptare, râd deci cu intermitene i
cat parc în ochii ei, captul firului rupt, pentru a îm-

plini la loc pân la ultimul amnunt, estura de aur,

cu care s'a învluit în ast sear, mal sigur i mai fe-

ricit ca niciodat, sufletul meu.

Ochi: Niculinei sunt umezi i struitori... Desigur ca

însi ateapt acela lucru. i ea însi e cea dintâi care

d semne c a gsit trstura de unire mântuitoare.

— E adevrat? încerc glasul de argint s se dumi-

reasc de ceia ce i se pare c a gsit în ochii mei.

— Ai spus-o asta ca s m mântui? Ca s-1 faci s plece

mai repede, linitit ?

i velina fu dat cu aceiai smucitur înlturi, iar

ea-i îndrept bustul strângându-i sub dânsa picioarele.

— Spune? Da?
i-mi apuc mâna...

Dar eu râd nehotrît i e atâta încredinare deplin

în privirile ei pentru aceast idee mântuitoare, c înc nu

gsesc curajul s i-o turbur.

— Ru ai fcut, m mustr ea, cuprins de gânduri...

Ai stricat totul, cu povestea ta... Dar tot e bine c ai în-

târzâiat pân s'o ticlui...

Vorbea rar i parc mai mult cu gândurile ei.

— i-am spus: nu va îndrzni! i dac nu i-ai fi pier-

dut cumptul, ai fi vzui c n'ar fi avut curaj nici pân la

urm...
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i dup o tcere mai liuig de zâmbet vag, în sine:

— El m iubete cu adevrat...

Mi se pare c aci e captul firului i trebue s-1 a-

puc neîntârzâiat

:

— Intr'adevr te iubete... Rzbunarea lui, de s'ar fi

I)utut s'ar fi întors numai asupr-mi... pe mine m atepta

el, în dreptul ferestruicei...

— Ah... pentru aceia ai ticluit povestea! râse ea a-

sigurat. O, puteai s nu te osteneti. Eu I-am ves-

tit: dac-li atinge un singur fir de pr, pe mine nu m
va mai vedea în toat viaa lui, ori ce-ar fi s se în-

tâmple...

— Xiculina! gemui închizând ochii, dibuind orbete cu

mâinile spre dânsa...

— El a tcut, când i-am spus aceasta, continu Nicu-

lina pe care o adusesem\ pe genimchii mei. — I-am fg-
duit c te voi îndatora în schimb, s nu-1 prinzi i s
nu-1 superi în drumurile lui. Dar pentru c asta nu i-o

puteam cere, pân nu vedeam c el se supune, mi-a tre-

buit deocamdat s te pclesc cu aceast trecere a lui

peste Nistru. Era deajuns c el ne las împreun... de

bun voe. ...Dup ce pleca, aveam s joc cu adevrat în

jurul tu i s strig: — El a fost i ne-a lsat împreun...

Aa c c i l-am dat prins? Iat joc în jurul lui... nu
le teme, nu-i va face nimic nici la întoarcere, cci altfel

el tie, c m va pierde i pe mine. Dar tu ai bnuit
c e alturi i ai prelins s m desbrac... Era atât de
neateptat i pentru el i pentru mine: dar eu am îne-
les atunci pe loc c aci st încercarea cea mare. i în-

cercarea a fost într'adevjF: el n'a îndrznit s trag...

i iar se opri mâhnit
— Dar tu ai stricat totul...

Pe urm începu sfi m mângAc înduioat pe o-

braz

:

Dar Iu, pentru mine ai fcut-o... Nu pentru tine...

(âci ci tot avea s vad, dincolo, c l-ai amgit... i-o
fost team c el tot va trage la urm, aa cum czusem
pe crivat...

17
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O strângeam la piept i cldura corpului ei îmi tre-

cea prin haine toropitoare; m cutropea cu mersu-i ra-

pid, amorindu-mi curiozitatea muctoare de a trage per-

deaua mincinoas cu care ea singur îmi învluise gân-

dul; tremuram, nu cumva s-i descopere tot ea, estura
fal i fragil.

Am nevoe de strângerea ei; simt în sânge biruitoare,

toat amintirea plcerilor ucigtoare, ascunse în corpul

su. Ea însi simte nevoia mea, degetele ei îmi desfac

înfrigurate centura, îmi deschee nasturii dolmanului, pe

care mi-1 rsfrânge pe umeri. O srut lacom pe buze,

pe ochi, pe obraji, pe pr i ea continu s ml des-

chee înainte — doar asta e una din propriile ei bucurii,

foarte arar m las s'o ajut.

Dar se oprete deodat i casc ochii largi spre mine,

în mine:
— Dar tu tiai pe unde avea s iese el?...

Ins dorina care acum a devenit potopitoare îmi da

glasul minciunei continue i al negaiei. Lungile explicaii

întârzâie, încurc, perspectiva adevrului m sufoc în a-

ceste clipe.

— Pe unde s iese? dau netiutor din umeri. — Pe

u. .

.

Ea râde bucuroas c s'a gsit aa repede un rspuns
pâlpâirii de nelinite care pare c încearc s se z-
misleasc în sine-i. O strâng pân la zugrumare, ca s
alung orice zbor strein, s'ar mai abate piezi i viclean

în minte-i... Dar mi-e cu neputin s-i prind ochii, cari

scap necontenit alturi, de sub puterea ochilor mei.

— Dar n'ai auzit ua... i-ai ascultat la ferestruic...

singur ai spus câ trebue s mai fie o ieire...

— Am spus-o într'o doar... Doream s plece mai re-

pede ca s scapi tu...

— Atunci, cum ai tiut c'a plecat?... Doar ai fost din-

colo i-ai vzut c nu mai e nici o u.
Dau din umeri, încercând s m înfig într'însa, voesc

s'o abat sub greutatea bustului meu... dar ea pareaz i
scap...
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— Nu îneleg unde vrei s ajungi...

— Tu ai liut de cealalt u, spune ,spune...

— i dac a fi tiut... cc-ar putea...

i-mi întind cu repeziri de uliu mâinile spre a-i apuca

mijlocul, dar ea mi le prinde cu promptitudine i mi le

strânge cu trie...

— Atunci, dac ai tiut... dac tii... trebue s fi

luat msuri, ca s fie prins... Spune, spune... au s-1

aresteze...

— Nu, nu va fi arestat... m ridic strduindu-m s-mi
smulg mâinile din strânsoare...

— Pentru ca s-i aduc pe Valea! uer ea, zguduin-

du-m cu putere i fulgerându-m cu toat ura ochilor.

— Pentru c vrem s-i descoperim vadul... Ei, acuma
ai aflat?...

O und de lumin pare c lucete acum în ochii ei.

Dar tot nu-mi d drumul. M strânge cu toat puterea

aceast vrjitoare goal i frumoasa, pe care o zgudui

Ia rându-mi cu toate sforl-ile mele i ai crei sâni pal-

pit ca nite porumbie gata de zbor, la fiecare tremur.

M prvlesc spre dânsa, cdem învlmii în pat, ne

rostogolim unul peste altul, dar mâinile tot înctuate
îmi sunt...

— Atunci îl Vor aresta la vad? continu ea neînduple-

cat, când rsufletul agitat îi permite...

— Da acolo... dac vrei s'o tii i pe-asla...

-— Bine, vom atepta pân te vor vesti.

— Poate nu vor izbuti...

— Vom atepta s te vesteasc i de asta...

— E o nebunie, ce te-a gsit acum... Poate nu-1 ares-

teaz in noaptea asta... îl las s treac linitit ca s nu
bage de seam... pentru c vrem s vedem, ce ne va aduce
de dincolo Întâi i întâi...

— Va aduce pe Valea, uer ea, izbindu-m în piept

cu proprii mei pumni...

— Ei da, va aduce pe Valea...

i cu acest strigt de triumf, am putut insfârit s
scap. M dau câiva pai în urm ca s m pot avânta:
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ea înelege i ateapt palidj i tremurtoare. i cor-

pul ei e minunat în aceast încordare suprem. Degetele

i se încovoae i încet, pe înderete, fr s m slbeaso
din ochi se ridic pe pat, în picioare... necontenit aple-

cat, cu mâini încovoiate, cu degetele jucând de pofta

aprig a zugrumrei. La cea dintâi micare ce voi face,

ea se va prvli spre gâtul meu...

Râd rutcios i dur:
— Valia e o pioan... pe care vrem s punem mâna

de mult... A mai fost prins odat, dar nu s'a gsit nimic
îa ea i a fost trecut înapoi. Acuma a fost zrit luând
fotografii pe malul cellalt. Nu puteam s-i spun astea

lui Serghe: i-am pomenit doar de vioar. Ea e o bmi
artista i e fat frumoas, tie s intre uor în inima
ofierilor. Dar acum nici nu va apuca bine s pun pi-

ciorul pe malul nostru, cci va fi îndat arestat cu
Serghe cu tot... i trimii îndat la comandament...

Niculina m privete neclintit: i-a îndoit un genunchi,

apoi pe cellalt, îi încovoae spinarea goal în care ira
îi înfige uor iragul ca de mtnii al vertebrelor. St
aplecat, cu capul pe-un genunchi; m apropif uor i-i

srut fiecare boab din irag. Ea s'a încolcit ca un
melc în jurul genunchiului i plânge încet.

O mângâi ca pe-un copil i-i ridic faa ca s i-o srut.

Lacrmilc îi curg molcom ca ire de strvezii mrgi'i-
tare. Nu se ferete de atingerea mea; ba chiar se strânge

de mine, ca un copil de mama care 1-a pedepsit. O rs-
torn întreag pe perne, dar ea înc resist rugându-m:
—

- Nu, el nu trebue arestat... nu vreau s-1 arestezi...

e soul meu de atâta vreme... nu pot, nu pot s tiu c
tu i-ai fcut vre-un ru, când el ne d deslegare... mi-e

mil de dânsul i nu vreau s te urasc iari, de moar-
te... mi-este aa de credincios... ne va fi aa de cre-

dincios, îl vom trimete oriunde i el îi va da pe mân,
pe toi spionii, pe toi contrabanditiii, pe toii rii de

pe lUme... Mai mult folos îi va aduce astfel... el se va

înva s te iubeasc... vzând cum te iubesc de mult...

vei vedea, vei vedea...
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§i îulnuindu-m in slbaleca-i strânsoare, mi se ddu.
Dar când o simii complect imobilizat, rspunsei ge-

metelor ei de plcere, incontient i biruitor, în fundul

urechei

:

— Ba da, îl voi aresta, pentruc aa am porunc i
eu nu sunt învat s calc poruncile... Iar pe Valia n'o voi

aresta pentruc nu e spioan, pentruc e frumoas, pen-

tru c. e artist, pentruc vine dedeparte... asculi, foarte

dedeparte... din necunoscut...

Iar Niculina, care se zbtea acuui ca un arpe lovit de

moarte, nu putu s scape, de cât înfrânt de spasmul

inevitabil, când consimii însfârit s-i dau drumul...

Atunci, cu mintea turbure de stupida i inutila cru-

zime a acestui infinit de divin delir, m simii scuturat

ca dintr'un straniu vis...

Patru ori cinci tunete pornir deodat cu nenumrate
ecouri i prelungi vuete ale vii imense. Pe urm, S(mpu-
cturi rslee, cu alte vuete i ecouri.

Am rsrit galben, cu ochii rtcii, din maldrul r-
vit de perne i macaturi.

Ea a scpat un ipt uor ca un copil în faa imei sur-

prize.

Bâlbâiam în netire, în vreme ce-mi potriveam cen-

tura peste dolmanul înc neîncheiat: — Cine a îndrz-
nii?... Nu se poate... nu se poate...

I£a âni atunci în sus i se npusti asupra uei, se

izbi de ca cu putere i reveni s-i trag cmaa i fus-

tele, repetând dup mine ca un copil sau un idiot:

— Nu se i)oate, nu se poate...

Oamenii m ateptau afar în pâlcuri neregulate i'n
fierberea grabei
— Cinc-a Iras... cinc-a îndrznit?... Dup mine...

Ne aruncarm In zngnit de baionete prin grdinia,
din colul cruia nucul imens arunca spre noi, într'o ner-
Toas frmântare sutele-i de brae lungi i negre, ca de
moate. împucturile veneau acum foarte de aproape i
ueltll lor SC legna ronefat dintr'un prete într'altul al

vlel.
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Gsirm un bea zvârcolindu-se i încolcindu-se în

jiirul pântecului îngurit: glonul îi traversase maele i
eise prin fa rupându-i burta. Mai încolo dou fetie,

dou copilandre, tremurau de frig_ i spaim sub pal-

toane brbteti bine vtuite.

— Dar Serghe? Serghe a scpat? fu prima mea în-

trebare.

II cutau tocmai, Gherscu i Cebuc» Gârnea ipa
furios — i cu apropierea mea aceast furie crescuse —

^

la cinci ostai necunoscui i blegi, cu nasurile în pmânt.
Din când în când ocrile ce le turna potop erau între-

rupte de câte-un plescit sonor de palm, pe obraz... Când
urechia-mi putu distinge primele cuvinte: — Mama voa-

str de ntri, cum ai îndrznit s intrai în sectorul

nostru? — înelesei.

— Suntei din plutonul lui Iliad?

— Da, s trii...

— Ce-ai cutat pe-ici?

— Ne-a dat ordin s batem valea mai în lsat de

râu... ca s nu ne amestecm cu ai dumneavoastr.
— Ce s gsii?...

Tcere. Cu oarecare întârziere, unul mic de-un metru,

gsi:
— Ce-o scpa dela ai dumneavoastr. C avei sec-

torul l mai greu...

— Va spus s, împucai sau s prindei?
— Pi dac n'au stat pe loc...

^

Idiotul de Iliad. Aa dar, dac ei i se nzrea cumva
se fuga...

Am risipit oamenii în cerc; dac nu-1 gsesc pe-a-

proape, înseamn c'a scpat... Felinare se aprind i lu-

mini rtcitoare încep s alunece pe câmp. Cebuc i Ghe-

rfecu se întorc; n'au dat peste nimic. Niculina a sosit i
ea., Gârnea; repet scena cu soldaii streini, pentru

dânsa: femeia ne arunc! o privire îngheat i neagr,
i se îndepjrtea^ ca o umbr în negur. Cele dou fete

îmi dau lmuriri: erau patru fugari, ele dou, rnitul i
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altul care a fugit deasemeni, Blan pe deasupra. — Doam-

ne, dac nu l-ar fi atins! m trezesc murmurând.

Gâmea repet semnalele pentru sanitar i brancard.

De undeva ajung pân 'n urechile noastre voci înt-

râtate. Acolo trebue s fie? Dar cine? Fugarul ori con-

trabandistul? întrebrile i rspunsurile pleac i sosesc

din om în om; din lumin în lumin. Nimic altceva de-

cât o bltoac de sânge i urme de om care-a czut;

pe urm pai spre apus, pe care-i înghite muchiul i
zpada. Luminile se-abat spre apus dar luciul omtului

nu mai destinuete nimic. Mai încolo o arie de zpad
lrmiat i rscolit, în toate prile. i într'un târ-

ziu din nou un vuet: încio pictur de sânge, apoi alta i
alta... S'a gsit dâra: luminile se in dup ea... Las totul

în seama lui Cebuc i eu alerg cu Gârnea... i feli-

narele îmi lumineaz pictur cu pictur, drumul însem-

nat cu rou. Din direcia pe care am apucat-o rsbate

întru târziu iptul sfâietor al Niculinei; un chirit ascuit

i înc deprtat, care se împlânt de mai multe ori în

mine ca un cuit. E acolo...

Acolo, chiar unde rzbate în vale pe sub mrciniuri
arpele potecei adânci ca un traneu, Serghe se pr-
buise. Nu mai putuse urca, dup4. o distan considerabil

strbtut în goan disperat i ameit, de muribund; to-

varul lui bun, suiul cel ascuns îl respinsese. Zcea
rsturnat pe spate, artându-i dinii pe sub mustile
galbene i pleotite. Cuma i se dduse într'o parte, piep-

tul i-era Încordat, o mân^ se înfigea în pmânt, pe cea-

lalt o proptise voinicete în oldul drept puin ridicat.

i mort ne Înfrunta.

Niculina s rsturnase pe el în cruce mut i crispat,

tnlr'o strâmbtur stranie, care aducea mai mult a râs.

— Barim s fi czut în dreptul vadului luii îmi optete
(iârnoat îii iir^rhe.

Fugarul cellalt nu mai putu fi gsit Rnitul trgea s



264 GIB I. MIHESCU

moar, veghiat în magazia prizonierilor de cele dou fele,

de brancardier i de sentinel. Raportai la telefon; o voce

somnoroas îmi repeta vorbele la cellalt capt al firului,

trgnându-le pentru a câtiga timp s le scrie. Ador-

mii cu capul pe mas, încercând s întocmesc raportul

scris. In somnul iepuresc, t^at de crâmpee de visuri fr
sens, albul hârtiei i obsesia introducerii înfiortor de
banale, cu care începusem s mâzglesc foaia, m ne-

linitiri tot timpul. Tresrii i strigai:

— A murit, mai bete?
-> Cine?

[

— Moae-ta... Bejaul acela...

— A-a... M duc s vd, dom' locotenent...

N'am nici o putere s scriu. Mi-e sil de hârtie, de
mas i de odia asta i mi-e somn. O greutate n-
praznic îmi apas capul pe mas. Trimisul revine într'un

rsuflet.

— Nu mai are mult, s trii dom' locotenent.

— Idiotule... ei...

A putea s mai dorm niel... E imposibil de scris a-

cuma. Nici nu tiu ce s scriu... trebue s dau relaii

exacte... i el înc... da... în definitiv a putea s-1 las

pe el la urm... trebue relatate celelalte... Dar patul m
îmbie, mâinile mi-s amorite... o aipeal ca lumea, în pat

mi-ar da toat energia de care am nevoe, s pot ine
condeiul în mân. Morii trebue pui toi înainte; n'am
sâ scriu tocmai ctre sfârit; rnitul de care v'am rapor-

tat la punctul trei a sucombat tocmai acum... Dar ce

dracu* e cu somnul sta, parc mi-a încrcat toat greu-

tatea pmântului în spinare. Barim o jumtate de ceas s
m pot întinde... Drace, tocmai acum s'au pus s m g-
seasc toate nopile pierdute...

— Hei bete... ah, mgarul n'aude... bete, he... b.,.

I-a uite idiotul cum îmi mnânc din jumtatea mea de

ceas... idiotule, idi-o-tu-l-e-e-e... Ah, a ters-o iar... a

ters-o s se culce... în fiecare noapte dorm ca bute-

nii i nu se mai satur...

— Ordonai dom' locotenent...
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— S nu le culci c te-a luat mama dracului... Du-te

înapoi i s vii s m scoli... când s'o întâmpla...

— S'a întâmplat, dom' locotenent.

— Ce s se întâmple, idiotule?... s m trezeti când...

o muri... auzi, asta am vrut s-i spun... ah, cum îmi m-
nânc viaa...

— Pi a murit, domnule locotenent...

— Executarea, când i-am spus... l-ai i omorît, ca s
scapi... nu mai poate omu' s se odihneasc de lenea

bestiilor stora...

— Pi d'acolo viu domnule locotenent... D'aia am mai

ateptat niel, când m'ai strigat... Eu v'am auzit tocmai

deacolo, când m'ai strigat, da am ateptat s beleasc

ochii de tot, c tiam eu ce dorii dumneavoastr...

Ori cum, e imposibil de scris acuma... Sunt excedat...

Mâine, mâine... trebue s anchetez din nou... Deocamdat
doar... la telefon, s anun decesul...

— Allo... allo... da, da, da... tocmai asta... tii ca s
anun i decesul sta... raportul scris sosete mâine...

abia mai m in pe picioare... i tii... trebue s mai fac

un supliment de anchet... dar tii, decesul trebuia s-1

anun la telefon...

— Puteai i asta tot mâine, domn' locotenent... nu-i

nici un zor...

De dimincait aduc cele dou fete la mine i le poftesc

pe scaune. Nu are nici una mai mult de aptesprezece ani.

ToalA bunvoina mea nu ajunge ca s descleteze gura
cele mai In&ltue, care m privete crunt cu ochii gal-

beni, mici i jucui, de veveri. O chiam Roza Mendel.

intete necontenit spre mine bârbia-i ascuit, uor des-

picat i nsucu-i coroiat: ochii galbeni i se confund
cu mulimea pistruilor. In schimb, figura celeilalte, a Evei

Slem, c o floare rar în plm îmbobocirc. Hainele de pe
dânsa trdeaz pe fata cu stare, privirea limpede i franc,
vocea cald i argintie, figura roz i dulce, contrasteaz
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pân la ipat cu împrejurrile din noaptea asta i cu

stilul de ppoces verbal.

— Ce caui dumneata la bolevici?

E tocmai cum am bnuit. Ea merge la bolevici pen-

tru c se simte frumoas i binecuvântat de noroc.

E aleasa viitorului i protejata lui oriunde. Oriunde va

clca piciorul ei, va însenina locul i va pune zâmbete pe

fee încruntate. Ea se simte sigur de aceasta i e sigur

c mai târziu, râsul ei va însemna i mai mult în viaa

sa i-a altora. De aceea la imboldul impresarei cu ochi

galbeni i nas ascuit, a bimei colege de banc, s'a mul-

umit din marele avut al tatlui ei, un comerciant bogat

din Bli, doar cu aizeci de mii de lei, sustrai din casa

de bani chiar cu! o noapte înainte, dup toate regulele ar-

tei: chei terpelite din buzunar în toiul somnului, scri-

soare de adio, de renunare i de lepdare, la orice leg-

turi i îndatoriri familiare, la orice avere, bogie mult

mai mare stând în însi fptura ei... Chiar cele aizeci

de mii nu erau sortite decât unui rost pasager: dou-
zeci de mii acont lui Blan, ali douzeci urmând a-i fi

pltii pe malul cellalt, în total, câte zece mii de cap de

tovar, iar douzeci, cheltueli ocazionale. îmi pred
într'adevr 37000 de lei; fondul dei provine exclusiv din

casa de bani a printelui ei, e spre folosul tuturor; asta

zic i eu c e adevrat comunism I Ca impresii, e înfrico-

at de moartea tovarului de drum i dorete celuilalt,

celui scpat, s aibe o alt soart. Nu pare deloc ne-

fericit c piciorul nu i-a apucat în ara mult dorit i e

sigur c tatl ei îi va face cadou cei 37000 de lei, de

bucurie c s'a întors.

Mititica aventurier!

Ii rspund c dac ar fi dup mine, a lsa trecere

liber tutm-or celor cari vor s treac dincolo, ba chiar,

imora, ca domnioara Roza Mendel, le-a pime îndat la

dispoziie chiar mijloace de transport.

— Dar pe una ca dumneata te-a face pachet i te-a

trîmete înapoi tatlui dumitale... chiar dac a ti c ast-
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fel calc ordinile superiorilor mei... Ins aa trebue s v
Irimet pe amândou pachet...

— Calc-1 pentru mine... vd pentru prima oar dinii

mruni, ca de oarece, ai celeilalte...

— Dup tmblul sta, zu ci nu se mai poate...

Eram gata s adaog: „Dar altfel... oricând...". Ins
m opresc la vreme: un biet copil rtcit i acesta — i
împrocat de-un Dumnezeu prea crud cu aâi pistrui... ce

dracu... Iat cu adevrat o revolttoare nedreptate... Eu
unul i-a ierta orice ambiie social, fie cât nu s'o putea

mai absurd. Dar nu iu s'o jignesc, împrtindu-i a-

ceast sincer prere.
— Nu domnioar, nici pe dumneata nu te-a lsa,

nici aluncea... te-a trimite înapoi la prinii dumitale...

eti prea tânr.
Dar drept rspuns pentru mrinimia mea, atâta ur se

îngrmdete în cele trei ascuiuri ale acestei fee, c-mi
vâr nasul în hârtie i dau drumul însfârit unei introduceri

onorabile raportului meu, pe care ca'ntotdeauna ma n-
cjesc s-1 nimeresc mai deosebit puin de clieele tiute:

inofensiv marot de crturar ratat.

Am inamial pân la jumtatea fluviului. Tufiurile de

pe malul dimpotriv m îmbie cu uoare legnri pri-

mitoare. rmul se ridic într'acolo, atât de lin c
nici n'ai simi când urci... i deodat, la nu mai mult de

doi chilomeiri i jumtate, pe stânga, o depresiune mai rc-

l>ede i mai puin adânc, pare c se las. Acolo, în a-

ceast uoara pâlnie a pmântului, e Duboani. In pas

sltat, In mai puin de-un sfert de ceas a fi acolo; cu

Pafnute In cinci minute.

Dar m oprete aceast linie invizibil tras drept pe

la mijlocul gheei; e o linie închipuit, dar parc e o

barier de fier, de ghimpi, de foc, de trsnete. Iliad

a Irecut-o, cu nu fac un pas mai departe de dânsa;

cci ea Împrumut mister, romantism i farmec a-
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cestei întâmplri de dragoste. Frâ, ea, Valia ar fi o
simpl trectoare, care nu i-ar întoarce decât întâm-

pltor privirile; ar fi o simpl pasager în expresul O-

desa-Chiinu, dar poate nici n'ar fi avut ce s caute

pe-acolo, dup cum eu însumi n'a avea ce s caut pe-aici.

Un loc nici mai mult, nici mai puin atrgtor decât al-

tul. Nu, nu trebue s; fiu suprat pe aceast linie închi-

puit, pe aceast linie de neant, de care se izbesc totui

i se sfarm atâtea doruri de libertate, atâtea nzuini,
atâtea viei. Fr dura ei traectorie viaa nu mi-ar fi adus

aceste clipe de mare tensiune, pe care le tresc acum,
aceast curgere de potopitoare uvoaie primvratece, a-

ceast clocotitoare i imens speran, care d nou i a-

prig sens, imor zile (Jestul de comune.M întorc i nu tiu cum, dar ghiaa parc se leagn,
ca un pod plutitor., E o pjrere, bun de fcut s sar i-

nima unui îndr^gostit romanios i fr noroc. Ia uite

ce rspuns masiv i dur d aceast crust solid i groas,
ciocnitului iscoditor de baston...

Rusoaica!... In fapt de sear, cu lumina searbd a

imui corn mare i rou de lun, gata s apun, ea se des-

prinde din nehotrîrea malului dimpotriv. Rusoaica, ru-

soaica! Valia! Valentina Andreewna Gruina! Sunt mai
muli oameni pe dâmbul nesimit, care desparte bttura
pichetului de ap: e i Gâmea. Privesc în lturi la

dânii s m convig dac n'am o prere: dar toi sunt cu

ochii pe fantoma înalt care se apropie. O bundr groas,
cu guler enorm de blan i se strânge pe corpul înalt i
svelt, în picioare cisme de cauciuc, în cap o cciul bru-

mrie tiat czcete. In mân o cutie... de vioar?...

mai de grab de balalaic. Dar e înc departe i nu se

distinge bine, dup cum nu i se distinge nici figura, pe
care, însfârit, peste trei minute, Doamne, o voi putea

însfârit cunoate...

Apariia s'a oprit ceva mai încolo de linia închipuit.
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Ezit. O, ho, sunt gata s m reped i s'o iau de mâna,

pe care însfârit o voi simi într'a mea, a crei atingere

rece, de drumea la vreme de iarn, o voi simi în-

sfârit — o voi înclzi într'a mea...

Ii fac semne de prietenie, de curaj... i toi îi facem

semne de prietenie i curaj. Apariia ne privete lung, dar

în linitea asta roie, de corn de lun sfâiat de ascui-

urile negre ale plopilor, faa înc e un mister pentru

mine... O, în dou minute... misterul sta -se va topi...

Czcioaica privete acum în jos i parc încearc

soliditatea gheei cu vârful piciorului, ridic faa iari
spre chemrile noastre, i înainteaz piezi, într'un fel

de curb... dar rar i uor, cu pai de dans, aplecându-se

ca într'un joc vechi i potolit, pimând o graie nesfârit
în aceste micri... Rusoaica... vine ca o mângâere din

marea ei deprtare, ca o poveste, necontenit fraged din

adâncul trecut...

A trecut linia închipuit, dar hotrît lucru, cutia din

mân, nu mai e o cutie de vioai'. In jumtatea ceast-

lalt a gheei, corpul i se îndreapt i pete acum mai
cu siguran. Faa începe s i se desemneze i privi-

rile-i cresc, cuprinzându-ne pe toi în lumina lor strui-

toare, plin de speran, de bucurie i de recunotin.
S'a apropiat, se oprete, înainteaz iar câiva pai,

atinge malul. Rsufl lung i adânc: n'am mal auzit nici-

odat un rsuflet atât de uertor, de uurai-e, ca dup
o sete crunt de deert. O figur de biat, iar cutia din

mân, un mic geamantana ptrat i îngust. Scoate c-
ciula i salut.

— Dobri vecerl Un glas de biat.

i ne mai spune ceva pe rusete, ceva plin de asigurare

fi recunotin.
Nu, nu se poate. Ordinul e ordin. înapoi. Semnalele

noastre au fosl de îndeprtare. înapoi. Nazat. Ukaz.
Stranâi...

Tlmaciul vine i pune întrebrile obinuite: Rude?
Nict? Gavariti pa rumanscbi? Nlet. Se vede... Nazat...
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Biatul îi scoate cciula^ îi terge fruntea de su-

doare, îi ridic geamantnaul.
— Dobri vecer.

— Drum bun...

Dar deodat îi aduce aminte de ceva i alarmat se în-

întoarce. Tlmaciul îns a plecat. S'a mistuit. Nu-1 mai
putem descoperi. Biatul înghite în sec, ne mai spune

ceva pe rusete i d cu piciorul în ghia...
— Cam alunec! glumete cineva.

Ceilali râd. Rusul îi alung privirea pe feele saixas-

tice, care par s spun: „De geaba o mai lungeti".

i-o oprete în ochii mei; dar îi întorc cu indiferen,

înclin atunci din cap i pornete. Pe la mijlocul gheei,

iar începe figura de dans, apoi deodat un chirit lung,

o sritur slbatec, de pisic în aer; i'n aceiai clipit

dispariia subit, vertical a corpului lung i suplu, aspirat

de curentul lacom, prin gaura neagr care se deschi-

sese i pe care o vedeam de aci. O cciul brumrie i
nite brae, apoi degete care se încleteaz de ruptiu-a

groas a sticlei, dar gura râului se lrgete sarcastic

i apoi nimic.
M^ clatin. înaintez ameit ca un beiv. Ghiaa m pri-

mete cu mârâituri surde.

— Domnule locotenent, domnule locotenent, ce facei!.

Ma opresc. La câiva pai un ochi negru, dar mic m
fixeaz piezi din sticliul ubred; m retrag de-ande-

retelea.

In noaptea asta i'n nopile urmtoare, suflul domol
al primverei înc deprtate, muncete cu spor la n-
ruirea total a visului meu. Aud pârâiturile gheei prin

somn, unele tari ca bubuiturile de grenade. M trezesc

asudat i îmi înfund capul în perin; dar aud în mijlocul

creerilor chiritul cel slbatec i imaginea celor dou
mâini fr stpân, bâjbâind prin aer, n'o mai pot terge.

Nopile mele nu mai sunt nopi. Trebue s fug, dar
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prinsul celor trei zile care au urmat uciderei lui Serghe:

pentru formaliti am trimes pe Gârnea.
Nu l'am întrebat de dânsa i nici el nu mi-a spus nimic:

totul trebue s fie acolo, aa dar, posomorit i cernit. Dar
acum pârâilura asta încontinu, în care îmi pare c ples-

nete tot cugetul meu, m alung iari pe drumul obi-

nuinei. Nu, fr îndoial, nu voi bate la u, nu voi p-
trunde în cas... înc nu... înc nu... i alung orice gân-

duri, care se arat destoinice s-mi ofere bune începu-

turi de scuz... Nu vreau, nu pot s m gândesc.

M voi mulumi s privesc de-afar, la fereastra pe

care, de bun seam, o voi gsi întunecat la o or aa
de adânc în noapte... apoi voi întoarce domol pe Paf-

nute, a crui spinare m duce fr avânt i ale crui
copite plesnesc prietenos în mustul zpezei lichefiate.

i dou nopi fac drumul sta al penitenei, netiut de

ea, — dar abia într'a doua, bag de seam, c între poart
i stâlp e petrecut de trei ori lan greu cu lact. Des-

calec i sar. Amândou uile sunt ferecate pe dinafar
cu lacte la fel de grele. Ameit, de-o trectoare slbi-

ciune fizic, îmi reazim umrul de ua, care s'a deschis

de-atâtea ori pentru mine, apoi lipesc tâmpla. Lemnul
îmi trimete înapoi rsuflul cald cu care-1 împroc: scor-

monesc cu unghia în el, apoi bat uor, tinuit i optesc:
Niculina, Niculina I...

i'n noaptea asta, pentru toate zilele i pentru toate

nopile ce vor veni, las în urm-mi casa neagr i pustie.

Iar în fiecare diminea, sticla, podul de sticl al a-

ttor ndejdi fr pre, e toat conrupt de pienjeniul
crpturilor: în a treia zi pare un mozaic mrunt i m-
cinat, de strvechi castel în ruin. Dar apa dospete de-

desubt umflând podica prbuit i limbi agere i vinete

plesnesc furibunde dintr'o parte carapacea zdrenuit de
zale, care \ncJi rezist. Un .soare la i imprecis, a-

sist din dosul înveliului aproape transparent, sub care-i

ascunde zâmbetul, slbateca îndârjire a lichidului insu-

recii Pe urm sloiurile începur s curg, târîte de cu-
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renii rzvrâtii, mute i resemnate, în tumultul spumos al

acelora. i într'una din zilele acestea, când pohodul sloi-

lor, începu s se mai limpezeasc, strigtele soldailor:

m^ scoaser afar:
— ine-1 b...

— A plecat mortu' la vale.

— O prjin, o prjin...
— Barcagii, barcagii...

— Ala e cosciug de copil...

— Nu vezi b, c e o cutie de dibl... rspunse calm

Gherscu, ptrunzând domol în ap cu o prjin lung
în mân.

Este într'adevr o cutie de vioar, prins între doi

sloi, crora un cot al râului le domolise mersul. iganul
înot pân la un smoc de slcii i întinse prjina. Cu
mare grij, vârful cu dou crcane dibuia pe lâng sloi,

încercând s-i abat cu totul din fir spre apa moart.
Dar cei doi copilandri basarabeni cari îmi slujeau de

barcagii, ridicar caicul cel mai uor i fugir cu el pe

mal, jnai sus de tufele unde opera Gherscu. Caicul se

strecur sprinten ca o lii printre tufiuri i ei drept

în deschiztura sloîurilor: copiii traser uor cutia neagr
în blestemele furioase ale iganului.

O deschisei în bordei : chiar pe catifeaua capacului, o

monogram de argint cu înflorituri, pe care înc nu în-

drsnii s'o descifrez. Scosei vioara muiat bine i golii

apa de pe fundul cutiei. Pe urm privii i monograma,
întocmai cum m ateptam: nici o ndejde mai mult.

Semnele alfabetului rusesc: B. A. F.

"M lsai uor pe scaun. Abia acum bgai de seam c
Gherscu e lâng mine i înc ud, aa cum eise din

fluviu...

— Dumneavoastr tot nu cântai cu ea, dom'le locote-

nent... i la a mea i-au plesnit toate coardele de ger...

zu s trii...



RUSOAICA 273

i acuma primvai'a a irumpt din toate prile, soarele

nu-i mai ascmide veselia luminei sub solzi reci sau sub

perdele de neguri, vrbiile nuntesc printre nuielele tufi-

urilor i mugurii, cât bobul de neghin, buburoeaz
ramurile copacilor. Bocancii soldailor mtur c'o lovitur

fonitoare frunze uscate, prin zvoaie, i descoper în

putreziciunile de desupt cuiburi de ghiocei i viorele pe
care mi le aduc i pe care eu le depim lâng cutia

neagr, §coperind-o cu ele ca pe un sicriu.

Ghiaa s'a dus, dar refugiaii ne sosesc i acuma; pa-

trulele descopr zilnic uvoaie de oameni, îngrozitor de

numeroase. Chiar i astzi o familie întreag ateapt în

bttur percheziia, — ce vorbesc, un trib întreg: str-
bunic, bunici, prini, copii, nepoi, pornii toi la drum,
ca'n vremurile patriarhale. Sunt echipai ca de cale lung,
femeile cu copiii în brae, brbaii cu saci, cu perne, cu
plpumi, legate cu sfori pe piept, pe coaste i la spate

ca raniele sau ca echipamentul soldesc. Cântecul e

sfâietor i monoton, cci e acela cântec pe care-1

aud necontenit de când sunt aici: foame, persecuii cum-
plite, drâmri de sinagoge ori de biserici, execuii în

mas, violuri, deposedri, cnut i revolver, cnit de
motoare ca s acopere ipetele, toate durerile crnei i
sufletului. Un cântec sinistru pe care-1 ascult înfiorat,

de mii de ori, singurul necontenit acela, la auzul cruia
nu poi striga: destul! Dar eu strig: destul! Nu mai am
urechi pentru el, nu mai am suflet pentru el, auzul i su-

fletul meu sunt departe, foarte departe. Numai sicriaul

negru îmi mai sângereaz inima.

Atâta revrsare de refugiai, când ghiaa s'a ridicat...

i totui ca niciodat nu va mai veni... nici odat nu va
mai deschide capacul sicriaului negru...

i !n pleava de lume pe care vânturile adâncului dela
rsrit o sufl încoace, numai figuri întunecate, ochi l-
sai, cutturi piezie, rânjete respectoase, miorlituri mi-
loage de femei pocite.

Nimeni nu mai poate auzi dela mine o vorb de
comptimire. La urma urmei ce folos, când tot trebuiau

18
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s se întoarc. Acum mi se par caraghioase i barbare

acele vorbe de mângâere i îmbrbtare, cu care-i petre-

ceam înainte pe pragul tuturor suferinelor, îmi par ipo-

crite i mai chinuitoare, decât însi aceast sentin te-

ribil, pe care nenorociii o ateapt tremurând, din gura

mea i care se rezum la un singur cuvânt, mai groaz-

nic de cât ori ce tortur: înapoi!

O, e cu mult mai potrivit aa, mai bine, mai ome-
nesc, cu mult mai nobil! aceast atitudine nou, demn,
sumar, aceast muenie sever i glacial, care se sparge,

numai ca s fac loc unui singur cuvânt, negru i în-

fiortor, ca un ochi de ap neagr în râul îngheat: îna-

poi!, pe care tlmaciul îl transmite automat ca im ecou:

nazat! Atât...

Amurgul s'a lsat bine i cei doi barcagii, revenii de

acum dou sptmâni au sfârit de revizuit luntrea cea

mare. Ciocniturile lor în lemnul uscat i în fier trebue s
fi rsunat în urechile tribului numeros din magazie, ai-

doma ciocanelor cu care odinioar meterii cli îmbiau

din vreme auzul condamnailor la crucificare. Sunt doar

doi beandri cei doi basarabeni angajai ca barcagii...

niciunul n'a trecut de aptesprezece ani, — dar sunt des-

voltai ca nite flci adevrai, mai robuti ca unii din

grnicerii mei, buni vâslai i buni înottori, stranic

de îndrgostii de viaa militar, pe care, cu siguran ar

urî-o, dac ar trebui s'o triasc la fel, constrâni ca

i ceilali. Mnânc la cazan, cu soldaii, fac din îndemn
propriu, unele din treburile lor, întrecându-se i mâh-
nindu-se, când unul e preferat celuilalt la vre-o cor-

voad, care nu-i privete; gresc acum ca oltenii, scuip
printre dinii strâni, ca i ei, sug igarea lipit în col-

ul buzei pân la ultima expresie i-i potrivesc vorbirea

astfel încât din dou cuvinte unul trebue s fie o înjur-

tur. O înjurtur olteneasc, nu o sudalm basarabean^

Streinii au eit afar i se pregtesc în tcere; o lun
enorm, roie, cu liniile i umbrele de pe fa dilatate în

chip demsurat i ridicol ne privete printre plopii de pe

malul dimpotriv i ne d zor. Mai târziu totul va fi scl-
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dat în lumin de lun plin i transportul va fi mai ex-

pus, temere pe care tlmaciul le-o împrtete celor cari

vor fi trecui înapoi, iar ei se grbesc într'o forfot re-

semnat i surd. îi trag curelele i baerile desagilor

cruci peste piept, îi înoad sforile complicat i strâns; se

încarc peste msur cu boarfe multiple de lân i fulgi,

i cu toii, în afar^ de strbunic i vre-o trei femei b-
trâne, par o turm de vite de povar, cu spinrile în-

crcate de samare.

Luntrea tras la mal ateapt i încrcatul e gata s
înceap, când de pe malul cellalt vin glasuri omeneti.

O patrul bolevic. Siluetele soldailor roii cu corn as-

cuit se vd negre în noapte ,trase cu crbune pe fon-

dul armiu al rsritului, ca nite umbre chinezeti. Stau

mai mult timp de vorb acolo, parc s'ar certa. Apoi

dispar. Dar eu ordon ca trecerea s se fac peste câ-

teva ceasuri; e posibil ca s fi simit ceva i s pân-

deasc.

Refugiaii s'au vârll unul într'altul la vederea patrulei

i mi-au aprobat prin murmure dispoziia transmis de

tlmaci. S'au aezat la pmânt, grmad, ferii de orice

vedere dinspre malul opus i se odihnesc rsfrâni de

poverile din spinare sau într'o rân pe boarfele moi, ca

saltelele. îi comunic gândurile în oapt, i le petrec din

om în om, privindu-m une-ori pe furi, pe mine i pe

soldai. Sunt gata s m întorc în bordei, dar grupul sta
doborît la pmânt de srcciosu-i avut, m reine i m
umple de jalea nenorocului etern. Jmi vin atavic în amin-

tiri, sângeroase izgoniri din caverne, popasuri de exod

forat, maruri fr sfârit pe ci de pustie, spre zri tot

mai deprtate, spre eluri împrite de hazard, spre ve-
nicul i nestatornicul pmânt al fgduinei. Unde-or mai
putea s se Întoarc oamenii tia, pe unde îi vor mai
Încerca norocul? .Mtdat i-a fi cercetat cu comptimitor
Interes, chiar cu riscul de a primi în schimb rspunsul
unei dispreuitoare tceri, dar acum holrît, sunt mai în-

chis decât o stânc...
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Dau cum a simit sub picioare cltinrile luntrei, tri-

bul cel linitit i supus a devenit deodat gure i ne-

disciplinat, neastâmprat. Sâsâiturile noastre nu ajung

s-i potoleasc. Se strig mânios, se trag de mânec
pentru a fi cât mai aproape unul de altul, cei mai aproape

cu sufletul. Femeile ip uor, copiii se pun pe plâns,

brbaii devin zgomotoi, pornesc sâsâiturile chiar din

mijlocul lor. E o hrmlaie pe care nimic nu o mai

poate potoli; înclinrile luntrei foarte sensibil acum, cu

orice nou încrcare, smulg ipete de spaim femeilor i
sudlmi brbailor. Dar pe malul cellalt nimic nu se

vede, nimic nu se simte.

Cei doi luntrai par a se certa pe mal pe înfundate;

unul a pornit s se desbrace, i Jfurios ocrte pe ce-

llalt cu vorbe grele.

— Dar ce e? ce-avei? de ce te desbraci?...

— S trii dom' locotenent, nu vedei cât s'a lsat

luntrea... Dac ne mai punem i noi ajunge la buz...

Apoi dac s'a rsturna eu trebue s înot, da dac, am
strae, m'apuc de ele i m trag i pe mine la fund... Aa
s*o mai petrecut pe vremea domnului locotenent dinainte,

da sergentul dumnealui ne-o spus: m v'oi duce dracu'

i ei i voi... da luntrea s mi-o aduci, care-o scpa...

s nu v prind la mal fr luntre... D'apoi cum o s
îndrept eu luntrea, dac ei m'or trage de strae ca s
scape...

— Unde e tlmaciul?...

Tlmaciul e alturi, dar e cu neputin s convingem pe

cei din luntre s se împart în dou transporturi. Ii sf-

tuim, îi ameninm, le poruncim. Nimic de fcut. Soldaii

ptnmd în ap s dea jos pe cei din margine, dar a-

cetia se cramponeaz cu desndejde de ce le st la

îndemân, de preii de lemn, de stinghii, de vecini; i-

petele rsim din toate prile, blestemele i iirletele se

amestec; s'a fcut un trboi, de s-mi strâng toate pa-

trulele din Rusia întreag.
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Oblig pe tâlmaciul, care abia izbutete s se fac as-

cultat, s repete, s le explice, s-i îngrozeasc. Dar cu

neputin, nimeni nu coboar.

Afanase, luntraul care s'a desbrcat i acum ateapt
cu mantaua pe umeri, jucând cu tlpile goale pe ma-
lul rece, râde spre mine:
— V'am spus eu domnule locotenent, aa au fcut

i atuncia... Unul n'a vrut s rmâe... toi s'au inut de-a

valma... i de-a valma s'au rsturnat...

Tlmaciul trebui s povesteasc întâmplarea, la care

fusese martor ca i Afanasie. Dar nici astfel nu ajunse-

rm la nici un rezultat. Pentru c dimpotriv, sigurana

oamenilor stora, pe care nimic nu putea s-i determine

i s-i îngrozeasc sttea tocmai în faptul c se simeau
împreun i c erau cu toii la un loc. Dela strmo, la

strnepot; erau un singur suflet, orice s'ar întâmpla s
fie.

Afanasie îi mai sftui tovarul, care fusese angajat

mai recent, ca s-I imite, dar i acesta se art înc-
pânat. Ajunser amândoi luntrea prin ap, unul dintr'o

parte, altul dintr'alta ,astfel ca s se ridice într'însa în

acela timp. Stratagema se arta bun într'adevr: lun-

trea nu se cltin decât uor, dar se scufund, doar un
deget s mai fi rmas deasupra apei.

O urmrirm cu suflarea reinut. Grija mea era ca

tocmai acum s nu se iveasc de dincolo vre-o patrul;
vederea ei, în puterea lunei ar produce desigur spaim
i agitaie, care ar putea fi fatale. Sau cine tie ce pozn
sAngeroas- Dar Inlr'acolo nu domni tot timpul decât li-

nitea i golul.

Spaima veni numai din susul fluviului, pe firul apei,

sub forma poate a unui pete enorm pîutind la supra-
fail sau, cine tie, a unui cadavru umflat de gaze l
dus de curent. Toi vzurm ceva negru i întins cât
un stat de om, ridicând apa i scoând în afar ceva
ca o spinare sau un pântec cât un balon. Fu de-ajuns
un ipt ca învlmeala s fie general. Cei mai muli
Incâ nici nu i-or fi dat seama ce s'a întâmplat, dar ca
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la comand au zvâcnit cu teii înspre dreapta, mutând
centrul de greutate la margine: instantaneu luntrea se

ddu peste cap.

De lâng mine, Gherscu ddu drumul uiîui hohot de

râs slbatec i scurt, care înghe deodat, sub murmu-
rul de stupoai'e al tuturor...

Trei naufragiai scpar înot, la malul cellalt de care

erau mai aproape; ceilali toi, prini de curent sau co-

vârii de boarfele îngrexmate de ap, pierir cu o re-

peziciune de vis. Afanase avu dreptate: tovarul lui,

cu toate c într'o poziie mai favorabil, se dusese dea-

semeni, fr ca nimeni de pe mal s fi vzut cum. In

schimb luntrea liberat, plutea zglobie pe crestele curg-
toare, împins de Afanase spre mal; porunca domnului
sergent dinainte era executat.

Dar abia dup ce se topi printre noi, cu maldrul de

haine în brae, spre focul din magazie, auzirm acel gro-

hit curios i obosit venind din largul apei. Era gi-eu

i uertor ca un rsuflet de foal i prin învolburarea

undelor vzurm rotunzimea unui cap omenesc zbtân-
du-se spre aer.

— Afanase! strigai.

Dar Gherscu, a crui isbucnire isteric o rsplti-
sem cu o grea privire, nu mai atept. — M duc eu,

s trii! îi arunc doar mantaua i capelul i se n-
pusti în apa plescitoare fr s-mi mai atepte încuviin-

area. Reveni dup puin în înot voinicesc, sprgând
apa i gonind valurile doar cu unul din braele lui e-

norme, cu cellalt inând de pr i împingând înainte

un cap umflat i straniu; cu figura lui acum înspimân-
ttoare, pmântie i roas de vrsat, prea cu adevrat un
gâde, purtând deasupra talazurilor de mulimi easta u-

nui decapitat.

Dar Gherscu nu izbuti s aduc la mal decât un ca-

davru. Un biet btrân umflat si vânt, pe care toate
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strduinele noastre i toat tiina sanitarului, nu fur
în stare s-1 readuc la viea.

Grozvia aceasta m alung in noaptea inundat de

lumin, pe potecile patrulelor, printre scheletele de sl-

cii i de tufe. Când rsbii în câmpul unde fusese împucat
Serghe, îmi simii sufletul picurând înuntru ca ceara

lumânrei. Era o cldur dulce i trist, care m fcea
uor, blând i erttor i totui trist; covâritor de trist.

Ridicai ochii spre muchia movilei scânteietoare, abia um-
flat în noaptea alb^ a ctunului fr nume; i dela sine,

pe fondul luminat o clip al minei se zugrvi cu cr-
bune gros casa întunecat i pustie. Gârnea trecuse i
eri pe-acolo i gsise lactele cele grele, neclintite, la

locul lor.

Când pHDmii s m întorc trebue s fi fost enorm de

târziu; prinsei totui scârâit de scripc în magazia gra-

dailor. Ah, aveau sindrofie i Gherscu îi distra... Dar
cine s-i fi permis... dac spunea c strunele diblei lui

s'au spart...

Intrai repede în bordei i pe întunerec ddui florile

de-oparte de pe capacul sicriaului. Vioara era acolo i
coardele îmi rspunser pe vocile lor felurite, sciu*t, ne-

mulumite de turburarea regretului adânc, c sunt de
fa toate. O ridicai i-o mângâiat cu obrazul pe dosul

ei lucios i moale. Când am aprins, hârtia m atepta
alb i întins pe mas, gata pentru procesul verbal.

Am ieit din nou afar i m'am apropiat de Nistru

par'c a fi avut nevoe de mrturia lui ca s-mi întoc-

mesc raportul. Ce putuse oare înspimânta pe cei din

luntre? S fi fost cu adevrat un cadavru? Afanase n'a

vzut nimic.

Undele alunecau cu gâlgâit uor, cu învolburri de
spum, iscând alb de dini râztori sub lun, cu un
huct încontinuu, în care bucuria copilreasc a vlurelelor

%e întregea, se îmbina, c|)la un sens i un tact: mi se

prea limpede c aud acum în murmurul greu al flu-

viului acompanimentul romanei lui Tschaicowsky, în zum-
zetul creia undele duceau cu alai, rmiele Valiei.
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Cci ea cltorea acum cuminte i dornic spre mare,

unde o atepta tatl ei... îi ducea toat arta, baletului

legat cu sfoar în dumbrava tinuit de alge i mr-
gean.

'Dar scripca lui Gherscu bâzîi iari deodat exagerat

i displcut, în mijlocul armoniei solemne a cortegiului

de ape. Intervenia eî complect, imaginea cu sumbru i
lugubru: statura minunat a fetei, umflat acum de gaze

îmbrca necontenit contururi din ce în ce mai diforme i
mai caraghioase, pe care zadarnic încercam s le astup

în minte cu fii compacte de doliu. Figura pe care n'o

vzusem niciodat, cpta expresia de lepros a lui llia

i fixitatea stranie a ochilor lui de arici. Doamne, era

oare cu putinj, ca aceast' mândr închipuire s se îm-

boroeze ca o artare a morei i a ceasului ru, sem-
nând în cale-i doar spaimâl i naufragiu?...

Din scârâiala strident i nehotrît a începutului, Ghe-

riiscu alese însfârit cântecul i glasul lui ignesc sfâie

noaptea luminoas) ca o ghiar

:

Luna ^ti-i-ie...

Dar nu spo... o-o-ne...

Mo-olte... taine...

Undele se alungau zglobii de-asupra tragediei de-abia

svârite ca im zbeg de copii printre florile unui ci-

mitir. .

.

... de... a... ha... amooor
Ptrcute i ui-ta-a-a-te

Abia acum bag de seam, c drept la zenit luna e

cu mult mai mic decât te îneal ochii... cu adevrat
c nu poate s întreac un gologan de argint.

In ta-ce... e... e... e... rea

no... o... o... o... pilor.





Eram, de mult vreme, cetenii târgului basarabean,

din apropierea graniei. Pe Nistru ne înlocuise de ast
dat un batalion tot din regimentul nostru. Dar acum,
acolo, lucrurile se schimbaser mult: triajul refugiailor

i diferendele de frontier, începuse s le hotrasc o

comisie proaspt înfiinat cu delegai români i so-

vietici. Pân la adunarea ei, care trebuia s aibe loc la

anume date, fugarii erau trimei la centrele de comand,
unde aveau s atepte sub paz ce le glsuia destinul.

La drept vorbind, ofierii erau mulumii c li se luase

de pe umeri, aceast grea povar care era marea pu-

tere de a hotrî pe loc soarta nenorociilor cutând
azil i via nou. întrucât m privete îns, nu încer-

cam câtui de puin s-mi dau seam, în ce msur mi
se reduceau sau poate îmi creteau perspectivele visului

meu, care rmsese totui, cu toate tragicele evenimente

din urm, cci îl simeam strâns acolo, în adânc i în

întunerec, ca'n fundul unei vizuini pe-un animal plit

de amoreala hibernrei. Eram bucuros s-i acord deci

toate câte se cuvin unui convalescent i ca atare, toc-

mai pentru a nu-1 turbura din somnolena-i întrem-
toare, încercam s m dau cu totul vieei celei noui, pe-

trecerilor i aventurilor.

Vara aceasta descinsese încrcat de-o strident lu-

min arztoare, cu care ne împroca la tot pasul. Vedeai

sulii de foc aruncate de lnicerii maetri i nevzui,
venindu-i pân'n ochi i pân'n suflet, tocmai ht dm
fundul stepelor nesfârite. Trebuia s plecm cu noap-

tea în cap la instrucie, dar ne întorceam cu mdularele



RUSOAICA 283

muiate, pr'c am fi fost de cear. Domnul colonel ne

ieea înainte, clare, cu pieptul sus i privirile lui agere

se înfigeau ca ulii printre rândurile încovoiate, destrmate,

terciuite. Cum îl vedeam de departe, ordinele începeau

s rsune surde i scrânite, unitile se strângeau în-

vioate subit, pentruca dogoarea violent a amiezilor

s le dilate iari, numaidecât.

Dup amiezile, totul înota în torpoare, somnolen,
semiincontien. Dar cum se furia prin geamurile larg

deschise primul suflu al clarului i grbitului amurg, o

însufleire general cuprindea pe cei de sub scundele a-

coperiuri. Eiau cu toii, în cernerea insensibil i bine-

fctoare a pulberei uoare de întunerec, familii nume-

roase îi aduceau scaunele afar etalându-i cmile mul-

ticolore i ciorapii dubioi dinaintea dughenelor pustii

or lâng imensele gârliciuri, presrate dealungul strzi-

lor, pe linia ce s'ar fi cuvenit trotoarelor, ca nite pânte-

coase cavouri, cu grele obloane de fier.

Une-ori, când veniau vânturile din rsrit, bura fin,

a colbului, depunea straturi nesimite pe fee i haine;

ulie nepavate, presrate ici, colo, cu mari blocuri de pia-

tr, dispuse lateral între gârliciuri or vrgând transver-

sal strada din loc în loc ca nite puni, — preau în

timp de ploaie adevrate lagune de adânc noroi. Hleiul

negru i lucios ca pcura îi fcea impresia c se scurge

în uvoaie, sub jocul nedomolit al picturilor.

Atunci galoii notri, din vechiul regat nu mai pro-

duceau nici o utilitate: numai cisma înalt putea rezista

pulerei aspiratorii a acestui clei negricios. Trebuia s
recurgi fatal la cal or la isvoscik. Trsurelele mici cu

un cal, în fundul crora abia pot încpea doi oameni

subiri .i bine înghemuii, înoat, atunci ca luntrile în

aces! mohorît decor. Dar intimitatea lor e plcut tocmai

din pricina acestei restrângeri .i adeseaori noaptea, binc-

cuvintezi coul ridicat, care-i amintete, când îl vezi în-

tâi crucioarele mai mari pentru copii. Postavul jerpelit

al pernelor, harnaamentul srccios, dar extrem de bo-

gat In amnunte inutile, arcul Iiuigre cu clopoel, in-
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dispensabil podoab deasupra cpânei animalului tr-

gtor i toat claviatura coastelor acestuia, lunecând sub

pluul ros al pielei, î^i devin atunci simpatice, se îmbi-

beaz în amintire i din deprtare te chiam cu nebnuite
puteri nostalgice.

JEu nu le simisem desigur, pentruc în timpul r-
mânerei noastre din urm^ pe Nistru, evenimentele de-

acolo i zadarnica, dar int^isa mea ateptare, întrecu-

ser orice alt putere a gândului i-a amintirei. Dar a-

cum revzându-le, mai ales duv împrejiu"rile tragice

dîn urm, îmi produser înduioare i chiar consolare;

e deajuns une-ori s schimbi doar peisagiul, ca sperane

noi, s, te copleeasc; i s te îmbrbteze.
De aceeea nu-mi fu câtui de puin de mirare, ba chiar

simii la rându-mi curaj i înviorare, când întâlnii pe I-

liad în plin i neateptat de aleas companie, în gr-
dina public,. Dar mai întâi, ce credei c este o grdin
public în Basarabia? Este, evident, un loc cu verdea
i alei, cu bnci i copaci, dar astfel poate fi oricare gr-
din public din lume. In Basarabia grdina public e

o extindere a locuinei particulare în mijlocul comunitei.

Vara, tineretul e dispus s întârzie acolo chiar pân la

trei ptrimi din douzeci i patru de ore, astfel c gr-
dinile basarabene sunt foarte populate, mai ales seara,

în serile senine i întimecate. Tocmai astfel îmi explic,

cum semina de floarea soarelui a atins gradul de a-

devrat cult în societatea basarabean i ruseasc; gra-

ie ei, mi om zdravn cu mult poft de mâncare, ca

rusul, se poate dispensa vreme îndelimgat de mas. De
asta, caracteristica grdinilor publice basarabene e acea

culoare piestri, pe care le-o împrumut cuntitatea e-

norm a cojilor acestei semine, scuipate din sute de buze

omeneti în plin activitate, între dou cuvinte i între

dou sruturi, dup ce bobul a fost spart între dinii

experi i sâmburele ales, întreg, cu vârful limbei (dibcie

pe care eu niciodat n'am^ fost în stare s mi-o apropii)

ronit cu deliciu i avalat pe îndelete.

Cojile atât de familiarei oleaginoase, fac un fel de pavaj
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mictor pe aleile fie ori tinuite ,fa de care mtu-
roaiele municipalitei, se comport cu o discreie, îm-

pins pân la indiferen total: vântul le poart prin

ierburi i tufiuri i totul pare nins de aceast culoare, în

mult umblatele grdini, învluite ca de enorme aripi de

bibilic.

Perechile se plimb pe alei ,dar mai bucuros se înghe-

muesc câte cinci, ase pe aceiai banc. Când la mijloc e

aleea fr ieire, ele se refugiaz în tufiurile încp-
toare ca în nite guri de ascensor; pe acolo sufletele

dornice de absolut, transmigreaz din grdina ruseasc
deadreptul în Paradis i nu e de mirare, dac perechea

urmtoare, refugiat aci, din motive mai puin transce-

dentale, nu mai gsete din cea anterioar decât rmi-
ele trupeti, de care aceasta s'a folosit în nevrednica

viaj cu un revolvera alturi, sau o fiol golit (când

eroina era student în farmacie, ori medicin), iar în partea

cealalt nelipsita pung de semine.

~iPe aceste alei, într'un grup numeros, întâlnii deci în-

tr'o sear pe Iliad: minunel, a minunilor, era chiar grupul

Marusiei! Barina era flancat, de logodnicul ei i de ca-

maradul meu; în urma lor veniau prietene de-ale ei, o-

fieri i localnici. Uiad se dovedea de-o exuberan fr
pereche, fata îl asculta amuzat, dar logodnicul ei, pro-

fesorul Antimov, fcea haz nemaipomenit de nzdrv-
niile-i verbale. M'au înconjurat cu toii, Marusea m'a luat

de bra i m'a somat s-i urmez.

Dela întoarcerea noastr^ cu Iliad schimbasem puine
vorbe reci i indiferente, la popot i pe câmpul de in-

strucie. Pentruc acum m întâmpin, mai de.schis la su-

flet, îl poftii, pentru a doua zi dup mas, la mine. El

însui îmi mrturisi c de mult inea s m „calce', pen-

tru a-mi destinui „lucruri' desigur „extraordinare".

II ateptai deci cu oarecare curiosilate, nu fr a a-

cza din timp i într'adins cutia Valiei, pe-un scrin înalt,

astfel ca s-i atrag uor luarea aminte, fr totui a-l

edifica dela cea dintâi privire, ce anume vioar ascunde.

Iliad .sosi i la început nu observ nimic. îmi declar din
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nou c i dac nu-1 invitam, el tot venea într'una sau

alta din zile, vrând a-mi face o mrturisire delicat i
a-mi cere un sfat.

Dar ochii mei îl silir s priveasc spre scrin. întâi

cutia neagr nu-i spuse nimic, cu toate c nu m tia
vre-un mânuitor al arcuului. Surâsei i m aezai lâng
scrin. Obrazul tocmai bine ajungea la înlimea cutiei, de

care-l lipii. Abia atunci Iliad tresri. O nelinite vie se

putu vedea îndat în toat fiina lui i mâinile i se

întinser tremurtoare.
— Dar, decând câni la vioar? m întreb zugrumat...

îmi dai voe...

i înainta cu pai ovitori, încordându-se ca de atac,

în caz c l'a opri...

M ddui în lturi, lsându-1 s'o ridice i s'o aeze pe

mas. Cu mâini nestpânite, de om care a regsit un
lucru scump de mult pierdut, el o pipi, înclin convins

din cap i o deschise. înduioarea m birui; m simeam
atât de micat, c-mi venia s-1 cuprind la pieptu-mi i
s-l strâng frete, înfrit cu dânsul pentru totdeauna.

""M privi întunecat i m întreb numai atât:

— Unde-i acum?
Nu rspunsei îndat. îmi fcea bine s-i contemplu

culoarea tot mai vânt a feei, scânteerea ochilor i
strângerea maxilarelor. Biata moart!
— In Nistru. Sau poate, dac apa a dus-o pân la

mare, lâng tatl ei, în pdurea de înecai.

Rânjii, cu nemsurat dumnie:
— Ai vrut pe urm s te descotoroseti de ea?

— Nu Iliad, am vrut altceva. Dar n'am vzut niciodat
pe fata asta. Vioara au pescuit-o oamenii mei, printre

sloiuri când a început s curg ghiaa...

Iliad m privi drept în crucea ochilor. Adugai, f-
cându-m c nu-1 bag în seam:
— Sraca de ea! i-a luat iar curajul în dini, abia

când ghiaa începuse s crape. I-a fost poate team, c
n'o s mai aibe cum s treac.
— Pe cuvântul tu, c s'a întâmplat aa cum spui?
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— Eti caraghios! Presupun... Altfel n'ar fi numai

vioara la mine... ori amândou, ori niciuna.

Dar Iliad a rmas înc în cumpn.
' _ Poi s-i dai cuvântul c n'ai aviit-o niciodat?

pune el brutal întrebarea decisiv.

— Ii jur c nici mcar n'am vzut-o...

Acum s'a convins. Bate toba cu degetele în mas, se

învârtete de dou, trei ori încoa i încolo, apoi se în-

fund într'mi chaise-longue de pânz vrgat. Ochii-i

sunt luminoi. Nici prin gând nu-i trece s-i ascund sa-

tisfacia, chiar sâsâe puin un început de arie, dar repede

se oprete; se întinde în chaise-longue, întreptând spre

sicriaul negru pri\'iri încrcate de recunotin i de

mulumire.
— M'a iubit biata fal, îmi împrtete el. S'a înc-

pânat ea s m pedepseasci nu-i vorba cu întârzâierea

asta, care i-a fost fatal; dar vezi, în cele din urm tot

i-a clcat pe inim. Numai c n'a avut noroc, mi-a pre-

lungit prea mult pedeapsa... Sxaca de ea... Ce fat era,

m^ biatule...

A, nu! N'am nevoe cât de puin de rejgretele acestui

jouisseur banal, servit copios i nemeritat de întâmplare.

Trebue s i-o curm repede; aerul sta de importan,
din partea unui flecar a^a de gol, m înspimânt.
— Aa i-a fost valsul vieei, intervenii grbit,

îmi rspunse cu râs sonor i scurt:

— Ah, i tu! Vorba asta a mea, a fcut ravagii, îmi

declar el. Pân i colonelul a adoptat-o...

Iar eu simt cum trezit de acest ecou târziu, îmi învie

în minte, izbucnirea acea brusc a enormului Gherscu,
când luntrea supra-încrcat, s'a ridicat ca o falc mon-
struoas, lsându-se apoi ca într'un vis de spaim, a-

supra atâtor zeci de viei.

Pentruc îi parcz vitejete orice deviere spre poves-

tea de demult, Iliad se scoal s plece. Amân pentru

altdat destinuirea ce vrea s-mi fac...

— S vezi, e ceva senzaional... dar tocmai de aceea,

tii, astzi nu face... Vioara asta... însfârlt...
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Se oprete în dreptul ei^ o vâr în cutie i închide capa-

cul. Apoî o aeaz ,ca la început, pe scrin.

— i-o las s fie a ta! m consider el concesiv. Ce
s-i faci? Unul cu fata, altul cu vioara...

i râde, de astdat uurel, dând s-mi arate c nu
vrea decât s;m necjeasc puin cu aceste cuvinte...

~ Cu siguran; c m crezi un monstru, se scuz în

cele din urm, dându-mi mâna. Ce s-i faci, drag, viaa
nu-i aa trist cum o iau unii. Dar zut, deocamdat!
O s afli nouti fantastice... Mâine, mâine... azi e zi de
doliu...

i ridic din umeri cu cinism afectat i satisfacie. Ei
zornind sabia i trimeându-mi, cu un srut întrebarea:

~ Nu zici: aa e valsul vieei?...

Pieri, — i asta a fost toat pomenirea Valiei.

Veni chiai' a doua zi, pregtit s-mi fac o teorie în-

treag a ipocriziei omeneti i s-mi dovedeasc îndat
c ursitoarele lui l-au scutit de acest defect. Asta nu-i nici

cruzime, nici lips de respect pentru memoria celei dis-

prute, dai* viaa îi cere drepturile ei. Pe urm întâm-

plarea poate si aibe i surprize: e foarte posibil, ca nu-

mai vioara Valiei s fi nimerit în bulboan, pe când st-

pâna s'a putut salva. N'ar fi deci exclus, c dând o

rait la viitorul concediu pe Alexandrowskaia, pe Lpu-
neanu, ori pe calea Victoriei s se întâlneasc nas .'în nas,

cu dânsa.. (Une-orim gândisem i eu la aceast putin
dar pentru mine o astfel de întâlnire, echivala desigur

cu neantul; ori în valurile mulimilor, ori pe sub undele

opace ale Nistrului, drumul ei nu avea s mai încruci-

eze cu al meu niciodat). Dar chiar dac ar avea certitu-

dinea sfâritului ei tragic, Iliad, — care, precum se vede

ine cu orice pre s-i desfoare desbaterile acestui

proces de contiin în faa mea, ca dinaintea unui judec-

tor, ce nu mai poate fi decât strict obiectiv — se socotea

chit cu aceast, pentru el cea mai fermectoare aventur.
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rezervându-i colul cel mai înflorit al aminlirei lui. Poate

c alte amintiri viitoare, vor însemna morminte i mai

monumentale în acest cimitir al vieei din care ne în-

toarcem în fiecare sear, — îmi demonstra el prin cuvinte

apropiate, pe care eu mi le însuiam îndat, netezin-

du-le i îmbrcându-le, ca pentru aviditatea de pace i
mulumire, pe care, la rându-mi o simeam crescând în

sufletul meu — dar aceasta îi va pstra pentru totdeauna

poezia i farmecul ei netgduit. Ins ce poi face împo-

triva dimineilor pline de soare i noui sperane; ce poi
face împotriva celui dintâi zâmbet, care te întâmpin pro-

mitor?...

L'am întrerupt, asigurându-1 c eu eram edificat de

asear i poate i mai demult de noua lui schimbai'e

sufleteasc, a crei soliditate, nu prin vane i banale de-

monstraii va putea s'o sporeasc, — dup cum nici alte

opinii contrarii, ori cât de îndreptite i de fireti n'ar

putea s'o diminueze ori mcar s'o clinteasc...

— Revin-o la fapte precise Uiad. Haide, sa auzim:

cine e?
— Rusoaica...

- Rus... o... înc o rusoaic...?
— Nici cu gândul nu gândeti...

Nici nu-mi dam osteneal.
— Marusea...

latâ-mâ deci plecând impeit la Marusea, cu mandat
solemn din partea lui Iliad. Un moment m gândisem s-1

Întreb, dac el cunoate din auzite, limita pân la care a-

Jtinsese relaiile mele cu aceea pe care acum o vrea nici

mai mult nici mai puin decât chiar soie. Dar ateptai

zadarnic ca el singur s-mi dea prilejul, de a ridica un
col, destul de strveziu, din vlul care acoperea un tre-

cui cât SC poate de apropiat; m simii deci îndrept-
it s nu Întreprind niciun fel de destinuire, nici mcar a-

lozie, din iniiativa mea personal'. M mulumii numai s
19
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ridic din umeri în ceiace privete propria mea contiin:
fuseser doar notorii pân la scandal, neplcerile sufe-

rite de biata fat în urma iubirei mele nestatornice, cu
toate c dusese pân la chirurg i pân la vizite de so-

miti medicale din Bucureti; ba chiar în câteva momente
planase asupra întregei întâmplri umbra parchetului mi-
litar, într'atât zvonul public nu greea, artându-m ca

autor moral al suferinelor atroce crora czu prad pân-
tecul prihnit al fetei, nevoite s recurg la periculoase

operaii clandestine pentru a-i purifica trupul de ur-

mele nedemne ale unui cinic necredincios. Pân mai deu-

nzi, bunul doctor Trofim Baldajarski continu s fie

chemat la anumite intervale de procurorul tribunalului

civil i doar sracul n'avusese alt vin, decât ca, dup
mari ezitri, cedase rugminilor fetei nenorocite, care,

la urm, vzând c graie interveniei fui discrete, totul

merge spre alinare i reparare, într'un acces de bizar
i slbatec furie, stricase cu înspimânttoare trie i
crâncen cruzime, toat opera acestui medic btrân i
reputat.

Nu s'a împlinit bine al doilea an dela aceste cumplite

evenimente, pe care, sentimentul cel nou al lui Iliad, mi
le aduce cu atât de proaspete amnunte în minte: le re-

v!d atât de vii i atât de aproape c m vd silit si
ies pe alte ci înainte, pentru a-i domoli pân la rga-
zul judecii aceast subit i znatec grab de a se lega

pe vecie de o femee, în trecutul creia ocup un loc atât de

întunecat i greu de ters. Astfel îi aâ în închipuh'e,

putina întrezrit chiar de el, a unei neateptate întâl-

niri cu Valia sau chiar venirea senzaional a acestei fete,

— ce poate dinadins i-a aruncat vioara în Nistru — în

târg, pentru dânsul anume,
— Cu rusoaicele astea, Iliad, spune, la ce nu te poi

atepta?

Dar spre cumplita mea stupoare, el primete cu vdit
lips de interes aceast perspectiv, Dumnezeule, nu pen-

tru c i se pare pueril — dimpotriv o consider ca

foarte fireasc, — dar pentruc gsete întrunite în
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Marusea înlr'un tolal i mai complect, însuirile specifice

ale idealului su feminin, care nu mai poate fi decât ru-

sesc
— înelegi tu. Ragaiac, e vechia rusoaic, pe care vi-

cisitudinile i mizeriile revoluiei nu au schimbat-o... A
rmas intact din vremea arilor... Aceasta e adevrata

eroin a romanelor de care-mi spuneai...

— înc n'ai cetit nici unul?...

— Am început... ah, tu, m îndoesc dac le-ai p-
truns cum trebue... de aceea eu vreau s le citesc în

rusete... Dar, înelegi, nu-i tot aa de uor, ca de vorbit...

întâlneti foarte multe cuvinte neobinuite, populare,

vechi, dialectale...

O alt întrebare îns îmi juca acum pe buze, pe

care a fi vrut s'o rostesc cu cea mai deosebit luare

aminte, pentru a nu stârni cu ea nici un echivoc... In cele

din urm crezui c forma cea mai acceptabil era aceasta.

— Dar viaa rusoaicei de dincoace de Nistru, în contact

cu a noastr, nu crezi, c s'a schimbat oarecum, i-a mai
atenuat din caracteristica principal...

— înc nu, îmi rspunse el repede, dovedind c-i
pusese i .singur aceast întrebare. înc nu... N'a avut

timp... Suntem doar de cinci ani aici...

— Revoluia e tot de cinci ani t — a rmas la ea a-

cas...

Atunci Diad îmi declar cu oarecare superioritate c el

vorbete In cunosctor. EH a cunoscut pe Valia. iar acum
|X>ate urmri mai deaproape pe Marusea
— înelegi, e rusoaica fr pduchi, care na între-

rupt uzajul apei de Colonia, n'a fost plit de nici o mize-

rie care s-i înspreasc sufletul i gândul, na vzul
nici o oroare... K aidoma acea pe care o ateptai tu de
dincolo, dup cc-o respinsei pe cea de-aici, ne dân-
du-i .seama c tocmai pe aceast o vi.sai... Iac îi atrag

atenia, tnchee cl cu o subit dar strâmtorat bunvoin,
poi .s te reîntorci pân nu va fi prea târziu...

Ddui din umeri:
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— Te asigur, nu vei avea nici o suprare din par-

te-mi...

— E bine c te-ai resemnat...^ poate ai risca s gseti
pori închise...M întorsei s-mi ascund zâmbetul.

— Aa de bine le-ai ferecat? întrebai continuând s
rmân cu spatele.

— Le-am gsit ferecate... pentru tine. Pentru mine, zu
dac mai tiu cum sunt. Când cred c le gsesc larg des-

chise, când strânse ermetic, de nici mcar o raz de lu-

min nu poate ptrunde pe niceri. Intr'un cuvânt: ru-

soaica... De aceea m'am hotrît s recurg la ajutorul tu,
care acum eti... imun. Trebue s m fac cunoscut i
prin opinia unui al treilea, despre mine... i din toate

punctele de vedere, am socotit c tu trebue s fii acest

al treilea... Am toate ndejdile, c numai tu poi întoarce

interesul ei total spre mine...' Risc poate, dar eu nu m
dau înapoi în faa riscurilor. i pe-urm repet, am o

încredere nemrginit în încpânarea ta... de vreme

ce îmi lai cale liber, sunt sigur c îi iei implicit, ca-

valerete, angajamentul c nu te vei mai amesteca...

Dac numai atât atepta el dela mine, atunci era cât

se poate de uor. începui deci s râd cu toat pofta,

pentru a-i spulbera orice putin de îndoial. El îmi primi

explozia de veselie cu vdit accent de prieteneasc mul-

umire.
— Rusoaica mea trebue s vin dedeparte, Iliad...

In niciun caz dintr'un orel basarabean...

— Ei i, dac vine dedeparte... nu e tot femee... nu
e tot înalt, n'are tot ochi oblici... Dar nu sunt oblici

ochii Marusei, care se trage din neam czcesc, asiatic...

n'are acelai suflet, cu izbucniri slbatece?... ~ Tu tii

doar bine! se încrunt el, fcând o pauz, care ls s
curg între noi o und| de rceal... — Nu e tot a-

ceiai?... încerc s se însenineze iari...

— Nu e...

El m privi uimit i râse deastdat cu adevrat vo-

ios, considerându-m iari prietenete...
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— Dar cum mai poate fi, mi... ai înebunit?

— Altfel... cu totul altfel...

El ddu din umeri privindu-m cu aer posna.

— Cum altfel? Ce vrei s spui...

Ridicai la rându-mi din umeri, apoi îmi întinsei alene

braele i trupul:

— Altfel... de mide vrei s tiu?
— Poate cu un singur ochi în mijlocul frunei?...

— Nu e vorba numai de ochi, Iliad, de picior sau de

ce te mai gândeti tu...

Bine îneles, c în urma, acestui dialog, încrederea lui

Iliad în misiunea mea de peitor crescu pân dincolo de

orice margini. Pe mine însumi m interesa partida. Iliad

îmi destinuise doar c Marusea m'ar primi foarte rece,

dac a încerca s accelerez din nou, pe cont propriu,

inima rnit a fetei: cu siguran el primise aceast în-

credinare chiar deadreptul dela dânsa. Perspectiva celei

dintâi convorbiri, cu subiect sentimental, dintre ea i mine,

începu deci s m intrige. Nunta ei cu profesorul Antiniov,

care de doi ani întregi — chiar din timpul legturilor

noastre — era agitat deasupra târgului ca o sabie a

lui Damocles — (o biat sabie de lemn! dei acum era

foarte apropiat, (ca'n totdeauna dealtminteri ) nu m în-

grija câtui de puin; despre partea asta putui liniti

cu perfect convingere pe Iliad. Intru cât m pri-

vete savurai cu anticipat cruzime, tresririle sigure

ale barinel, când voi începe s m interesez cu dea-

mnuntul de sufletul ei; apoi judecai cu pervers pl-
cere, mrimea ochilor ei, într'adevr oblici i profunzi,

strjuii de gene lungi i încovoiate, când voi face s
cada pe coarda întins pân la plesnire a atentei ei

pânde, numele lui Iliad. De bun .seam, dup toate

meschinriile i suferinele pe care i le fcusem acestei

fete, noua i cinica mea bucurie mi se pru monstruoas:
Îmi turnai fr mil pe ca|) toate innv.tr:irile cu putin,
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pe care le meritam într'adevr, dar îmi fu cu neputin
s renun la prelungul preambul, care avea s procead
cretineei mele misiuni.

M postai deci, la orele pe care mi le indic Iliad,

în grdina public. Acas la dânsa nu mai puteam s m
duc de sigur, cu toate c tatl ei... îmi rspundea re-

gulat, cu afectat afabilitate i cu mândrie nepstoare
la salut. N'a putea spune dac era într'adevr o tac-

tic, sau o manifestare foarte fireasc, pe care, spre

uluirea mea, o surprinsem i la fat, chiar la cea dintâi

revedere dup însntoirea ei. Ba înc, Marusea, îmi rs-
punsese atunci cu un zâmbet atât de trist, atât de sfâietor

i totui atât de dulce la înclinarea mea galben i in-

cert, c trebue s mrturisesc, avusesem nevoe de mult
putere de stpânire ca s nu pornesc îndat acas la

dânsa, s-mi cer iertare i s ofer reparaii. (Mai târ-

ziu a revenit ea singur la mine).

Acum îns, dup reîntoarcerea noastr, era însoit ne-

contenit de profesorul Antimov rus sadea, curtezanul ei

statornic, cu drept de anterioritate, într'una corect i grav

i deasemenea extrem de prevenitor i de afabil cu ne-

vrednica mea persoanl. De dânsul trebuia acum s'o se-

par cu orice pre, sa-i cer o întâlnire numai între pa-

tru ochi, bunoar dimineaa, când profesorul era ocu-

pat la coal. Profitai deci de faptul c Iliad, potrivit

unei prealabile înelegeri, îl opri de bra, demonstrându-i

impetuos un punct de vedere pus anume la cale i care

tiam c-1 intereseaz pe profesor, pentru a strecura

Marusiei dorina mea. Ea avu o tresrire brusc, pe care

încerc apoi s'o acopere cu un aer de calm i lips de

curiositate : totui îmi acord 'întâlnirea, fr a-i putea

stpâni intesa privire, cu care-mi strbtu înfricoat

ochii i figura. Vioiciunea i se duse dup aceia, cu toate

sforrile ei desperate de a o reine i a-o arta, chiar

fr nevoe. In cele din m*m trebui s-i grbeasc mult

înaintea timpului obinuit plecarea, rugând pe Antimov

s"*© însoeasc acas.
Iliad pru nelinitit de aceast schimbare neatep-
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tal, drept care îmi ddui cu prerea c ea sa temut

s nu fi îneles cumva Antimov, manevra noastr. Pen-

tru a nu-i lsa nici o bnuial, ea simulase dibaci in-

dispoziia, artându-i profesorului c atunci când are

nevoe de linite i reculegere, anturajul lui singur îi de-

vine preios i indispensabil.

— Ce \Tei, fata înc nu tie ce vreau s-i propun i
ine în mod firesc s-i rezerve prietenia rusului.

Uiad se opri la câiva pai de mine i m fix ca-

tegoric.

— Rusoaica! afirm el, înclinându-i de mai multe

ori capul, cu mare convingere.

— Rusoaica! repetai aprobator, ridicând impercepti-

bil din umeri.

Marusea veni în* grdin cu socotitul sfert de or mai

târziu. O primii ceremonios i o condusei pe alei retrase:

ea se lsa dus fr nici o împotrivire, grbit, cu piep-

Uil prad de zbucium nestpânit, cu buzele despicate

de zâmbet înfricoai, cu nrile fremtând de adulmeca-

rea necunoscutului, cu ochii iluminai de apropierea re-

velaiei. La fiecare cotitur îi apucam mâna i aveam
o plcere rea i puternic s-i simt febra crescând. Num Întreba nimic, dar eu abia ateptam s-i aud glasul

care trebuia s fie stins i zugrumat.
— Marusea, tii de ce te-am chemai?
Ea nu putu s rspund, ci numai ai)lec ploapele

i SC ridic uor pe vârful picioarelor. Dar eu trebuia

s-i aud neaprat vocea...

— Ai putea mcar ghici?...

— Nu ghicesc, îngim ea, abia trgftndu-i sufletul

aa cum bnuisem.
Nu mai avusci rbdarea s fac niciun ocol:

— Te-am chemat în numele Iui Iliad. Sunt, închipue-i
peitorul lui. E\ !e cere de soie... Xu Irebuc s-1 refuzi

Marusea. (iândete-le bine, el este un foarte bun biat...

91 e ofier, ap.sai pe acest amnunt, cuno.scând bine sl-
biciunea sufletului fcmeesc din Rusia pentru uniforme.

K un eminent ofier...
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Legam cuvintele unul de altul, ui-mrind cu atenie
încordat efectul lor pe aceast figur pe care-o sruta-
sem de atâtea ori. Dar în afar de strângerea dela în-

ceput a buzelor, nu mai flutura pe ea decât acelai zâm-
bet bucuros, aproape glume, doar puin strivit în colul
gurei.

Reluai discursul i înclzii cu toat struina pledoa-

ria pentru Iliad.

— Dumneata nu tii, m, întrerupse ea în cele din urm,
c peste o sptmân trebue s m cunun cu logodni-

cul meu profesorul Antimov...

Peste o sptmân? Nici nu fusese vorba.

— M impresioneaz mult sentimentele ce zici c-mi
poart camaradul d-tale... Dar chiar dac mi-ai fi vorbit

în numele altuia, care cunoate bine drumul spre inima

mea, rspunsul mi-ar fi fost acela: am mai mult încre-

dere în sentimentele i sinceritatea unui rus...

îmi apuc amândou mâinile i-i înfipse degetele,

care acum îi deveniser reci, între ale mele:

— La revedere... vei primi sptmâna asta invitaia la

nunta mea cu profesorul Antimov... O s fie Duminec...

Profesorul Antimov ar trebui s ne fie recunosctor mie

i lui Iliad: o nunt care nu mai ajungea s se ispr-

veasc de doi ani i jumtate, avu loc fulgertor chiar

în Dumineca urmtoare, întocmai cum m ameninase

Marusea. Tot târgul fu în fierbere în aceast sptmân,
având în vedere însemntatea evenimentului, în raport

direct desigur cu importana economic a tatlui ei, pe

care Dumnezeu, în afar de Marusea nu-1 mai hrzise cu

nici un alt copil. Petrecerea avea s aibe loc în odile

largi i încptoare ale casei printeti: un antreu enorm

icât o ur, întrecea în dimensiuni toate slile de dans din

întregul târg. Orenii ,cari tiau ce însemneaz o pe-

trecere fn casele socrului considerau ca o marca de o-

noare, invitaia, pe care o ateptau unii din ei, cu oare-



RUSOAICA 297

care îngrijorare. In privina asta, atât eu cât i Iliad uu
puteam s ne plângem c n'am fost tratai din partea mi-

resei i a 'familiei sale cu toat consideraia cuvenit : am
primit amândoi invitaii. Iliad a jurat c nu se duce; eu

dimpotriv mi-am dat cuvântul c voi fi cel mai aprig

dansator.

i am fost într'adevr. DumnezeulCj cu cine u'ara

dansat! Ah, nu m'am sfiit s poftesc la joc nici chiar pe

barina Ghenea Weiss, în jurul creia dela moartea n-
praznic a cpitanului Bdescu, se esuse din partea o-

fierilor i funcionarilor români, o tacit dar neclcat
conspiraie de rezerv i rceal. Era o durere s vezi

pe aceast pân lieri, atât de înconjurat i zglobie

trengroaic, ocolit de toi, — ai ei din rzbunare, ce-
telali din motive nu tocmai aa de bine definite, dei
extrem de felurite, la temelia crora eu puneam îns o

temere vag i superstiioas — plimbându-se prin gr-
din cu totul stingher, ocolit, câteodat, pân i de

coreligionarele ei, dornice de anturaj, cântec i joc. In cele

din urm ea însi îi rrise drumurile prin ora i adop-

tase o atitudine de retras i mândr resemnare, aa c
era o mirare general cum se hotârîse acum s calce în

mijlocul unui atât de formidabil tmblu.
Dar din atenia deosebit, ce-i da mireasa, care se

aez& de mai multe ori lâng dânsa, înelesei c Ma-
nisea pu.sese un pre deosebit pe venirea Ghenei; amân-
dou alturi formau desigur simbolul îndurerrei mute i
al resemnrei. îmi veni s râd cu mare i)oft i pen-

trucâ pânâ aci nu dansasem cu mîrea.sa, m îndrei)tai cu

pai hoLrii .spre grup. Momentul fu puin dramatic, cci
multe p€Techi de ochi m urmrir. Dar numai cândm gsii In faa lor, ideea cea nstrunic m npdi:
mâ plecai adânc înaintea Evgheniei Kersanova ai crei
zi^omai se contractar de supriz pe tragica figur, ast-

fel c chipul ci deveni complect galben i fatal, ca al unei

linerc mirese iudaice, în car^ a intrat subit duhul fatalu-

lui dybOc

Culorile i-au revenit Ins pe Încetul, ca i râsul impri-
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mat pe fa, când ocolind sala de mai multe ori în

strâns învârtire am acoperit-o de cele mai exagerate

complimente i am poftit-o la întâlnire pentru a doua

zi, seara, în grdina public. Am mai rugat-o apoi cl-

duros, ca înainte de a pleca de acas, s avertizeze pe

tatl ei unde e chemat i cu cine se întâlnete, pentru

a-mi aduce câteva mostre din blestemele lui cabalistice,

a cror influena trebue s aibe o deosebit savoare...

— A vrea s m bat i eu cu lupii, pentru dumneata
barina Ghenea.

Dup un dans care se prelungise cam mult i se do-

vedise cam excentric, cerui barinei Ghenea favoarea de

a o însoi pe verand, pentru a lua puin aer. Ea con-

simi i gsirm destul timp i singurtate, ca s gust în

voe moliciunea buzelor ei, care aveau într'adevar un far-

mec apreciabil, dar care-mi ddu sigurana c mcar
pentru atât cât visam eu, nu m vor face s fiu sfâ-

iat de nici o fiara.

Reîntoarcerea noastr produse desigur rumoare; dar

eu înfruntai cu brbie toi ochii, care se puseser

înaintea noastr i cari czur zdrobii la primul con-

tact. i numai într'un loc, într'un col deprtat privi-

rile mele semee se frânser i czur la rându-le: d-
dusem de stânca dur i uitunecat a unei perechi de

ochi dârzi i scânteietori: ochii domnului colonel. Umilit,

m îndeprtai cât putui mai mult de dânii i 'n tot tim-

pul cât ddui drumul i celorlalte nebunii, cântai pe fu-

ri s observ dac n'au început cumva s se deplaseze în-

coace...

Ins atunci descoperii un lucru cu adevrat uimitor.

Centrul slei, ocupat masiv de zeci de capete, se despic

deodat în dou; perechile se retraser pe la locurile

lor i în mijlocul marelui antreu, spaiul rmase complect

liber. Atunci dpi dansatori începur s se urmreasc
unul pe altul^ cu micri graioase i molcome: erau gi-

nerele i mireasa ii era un dans strvechi, pe care amân-

doi îl executau cu mult, vioiciune i elegan, în cinstea

invitailor. Jocul cel nou nu avea agitaiile slbatice ale
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cazaciocului i nici micrile dansurilor cunoscute: eu nu-1

mai vzusem, i poate, cu atât mai mult simeam, umi-
rindu-1, o negrit surpriz, o imens bucurie ameste-

cat cu tristee, fiorii unor îndeprtate evocri. Marusea

se legna între vlurile de mireas ca între aripi de

fluturi i cununa voevodalâ de pe capul ei, îi da o înfi-

are de domni sau de rusalc. Abia acum observai

adâncimea ochilor înclinai, cari îmi fcui' impresia c
m caut prin mormanele de lume. îmi fcui loc i le

eii în fa i ea-i acoperi atunci cu marile pleoape roze,

lsându-i ca în extaz capul i)e spate. îmi amintii deo-

dat, cu toat puterea, de minunea rar a atâtor rotun-

jimi pe care vestmintele în micare le indicau discret i
sensual, de linia dreapt i elegant a piciorului, ale c-
rui pulpe, tivul alb al poalelor, le descoperea i le aco-

perea în caden: îmi amintii culoarea dc-un alb mat, ne-

linititor de indefinit a pielei ei privit de aproape i
de Ionul sufocant al aceleiai imane. îmbrcând închee-

turile pline. îmi amintesc asurzitor, patima nou i nval-
nic a fui Iliad, care trebue s-i bea acum într'o câr-

cium cât mai meschin, mai murdar i mai ruseasc
nenorocul, bâiguelile lui de iluminat mistic, dovedindu-mi

de ce ar prefera pe Marusea, chiar Valiei, revenite i o-

renizate. învolburarea mtsurilor i a satinurilor albe

îmi aterne negur în cuget i râsul minunat arcuit al

dinilor albi mi se proecteaz în noaptea ameelei ca un
colan de mrgritare.

Ru.soaica! bâlbâesc i poate vecinii mau auzii i
poate toat lumea asta ce admir stupefiat aceast armo-
nie de linii, de forme i culori, pe care eu am avut-o în

mâini, am strâns-o la piept, am degustat-o orb i in-

contient, In toat splendoarea ei.

— «usoaica... ea...

Cân<l ceaa mi se ridic de pe minte, aplauze puter-

nice rspltesc pe dansatori. Tremurând, scuturat de pu-

lernici fiori m'am apropiat de Marusea, cu ochii umilii,

ra un ceretor. Am început s-i bâlbâi scuze pentru pur-

larrn mea de adimnfiri un v.Mi» s'o w>ff<'sr la dans pe
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dânsa, dar, cum toat suflarea omeneasc intise ochii

asupr-mi mi-am pierdut cumptul, am ovit, m'am în-

clinat în faa Ghenei pentru a m salva...

— Ei toi tiu Marusea, trecui nostru, pentruc tu

Tai fcut zgomotos... scandalos, iart-m c-i spun toate

astea tocmai acum, dar vreau s afli c eu nu-mi asum
nici o vinovie, pentru tot ce s'a petrecut... înelegi,

nici o vinovie...

Ea m privete uimit i eu o cer la joc pentru a o

putea convinge de ceiace vreau s-i dovedesc ,mai mult

decât cu vorba, cu strânsoarea degetelor, cu atingerea

piepturilor, a oldurilor, a coapselor. i ea optete aiurit:

— îneleg, îneleg, Gheorghe Ivanovici... ai dreptate.

— Ei tiu tot, Marusea... i acum ne privesc scandalizai.

Simi tu cum toat sala asta i-a pironit ochii asupra

noastr. .

.

— Simt, simt totul, Gheorghe Ivanovici...

— Ei tiu totul Marusea, dar ei nu vor ti niciodat,

niciodat nu vor înelege, nici chiar profesorul Antimov

înlimile cereti pân la care m'ai ridicat tu Marusea,

fericirea nemrginit pe care am gustat-o în braele

tale...

Capul Marusiei s'a lsat pe spate i tot sângele i-a

fugit din obraz...

— Dar i tu vei recunoate mai curând ori mai târziu,

Marusea, i tu vei recunoate c niciun brbat nu va

ti s^ te mângâe ca mine, niciunul nu va ti s se bu-

cure în deplin,iatea simurilor lui, de armonia sufletului

i-a corpului tu, de frumuseea inimei i a srutului tu»

magnific, de dulceaa pasiunei tale, i-a oldurilor tale,

i-a coapselor tale, i-a pântecului tu Marusea, pe care

eu le-am gustat înaintea tuturora, tuturora, tuturora...

Trebue se depun toata puterea braelor mele, ca s con-

duc acum pe Marus6a, care-i mut picioarele în ne-

tire...

— Ii mai aduci aminte tu Marusea, de îmbrierile
noastre fr sa în odia mea, în odia noastr, care

trebue s însemneze în viaa ta, evenimentul cel mai de
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seam Marusea, evenimentul cel mai de seam al vie-

ei tale... Acolo ai gustat cea dintâi i vei vedea, cea

mai puternic fericire... asta n'o vei putea uita ori cât

vei vrea, ori cât te vei sili... Odia aceea mic, pe carq

am prsit-o acum câteva ceasuri, tu acum un an i mai

bine... i pe care o vd cufundat în întunerec, parc
ne-ar atepta, parc ar fi gata s se aprind de lumin
i s ne spun: ah, bine ai venit însfârit... Nu i-ai

adus tu aminte niciodat de odia asta Marusea, ai pu-

tut-o tu s'o urti, sau i mai grav s nu te mai gân-t

deti la ea? Eu n'am s'o cred asta niciodat, ori cât

mi-ai spune-o...

Aci am strâns-o cu putere, parc gata s'o ridic pe

jumtate leinat cum era i s'o duc departe, s'o duc

eu, nemernicul, în camera nupial....

— Marusea, am continuat s-i optesc cu buzele a-

tingându-i continuu urechea, — Marusea, odia aceea e

adevrata ta odi nupial, Marusea, i nu iatacul

mare i elegant îmbrcat în alb, care te ateapt, solemn

i grav ca i profesorul Antimov... Dac odia cea mic
te-ar vedea în costumul sta, care i se cuvine ei, i se

cuvine ei, înelegi Marusea, ar tresri, ar înebuni de

fericire, odia cea mic... Trebue s mergi i s'o pri-

veti în costumul sta Marusea, în noaptea asta Ma-
rusea, cât poi purta costumul sta... înelegi tu, dac
nu vei veni, ea va pli de durere i venic va fi a-

psat de-o atmosfer de doliu...

Eu cred c eram nebun. Sau altcineva îmi dicta a-

ceste cuvinte. Ea însi se desprinse de mine, chiar în

mijlocului balului i-mi ceru s'o duc la loc. Iar eu abia

acum auzii din nou huctul mulimei i simii tiul a-

tâtor ochi care se înfigeau în mine ca bricele... Dar
toate astea n'aveau nici o importan, doar de acea pe-

reche de priviri dur ca o stânc, pe care o simeam
prin tâmple i prin ceaf m feream i ochii înii se fe-

reau de ea, instinctiv ca o pereche de turturele, evitând

In zglobii volute dou sgei negre, dou cderi grele

de ulU...
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La locul ei, am srutat mâna Marusei i-am bâlbâit

fr nici un rost i fr nici o ndejde, ca tot ce bâl-

bâisem pân acum...

— In costumul sta Marusea, de arin a trecutului

i a poesiei poporului tu...

Iar ea abia putu s-mi strâng vârful degetelor i
abia gsi suflet s îngimeze:
— Ateapt-m Ia porti... Peste o jumtate de or...

Am ieit împleticindu-m i ochii cei grei nu m'au a-

juns.

Este de necrezut i cu toate asteaj aa a fost întoc-

mai, înfiarea alb a aprut în cadrul îngust al por-

tiei din grdin i eu m'am precipitat nebun din tr-

surica îngust în care o ateptam.
— Gonete isvoscik... ,

Odia ne-a primit e drept ceva cam neorânduil i
nepregtit cum era, pentru un astfel de eveniment, dar

s'a aprins într'adevr de fericire i nebunie, vzând-o
pe Marusea.

I-am despuiat nerbdtor trupul din vestmintele albe,

necontenit împiedecat de trenuirul grozav i nestpânit al

mâinilor mele. i patul ei nupial fu iari patul meu
trengresc i holtei. Iar când, prsii însfârit de in-

tensele, de repetatele, de lacomele, de zugrumatele în-

fiorri i avânturi, ateptai s-mi dea cuvântul de des-

legare, o tristee fr pereche m npdi. — De-acum m
duc Gheorghc Ivanovici! avea s-mi spue cu accentul

acela în faa cruia nu pot rezista niciodat al regretului

adevrat, i-al clcrei hotrîte, pe suflet. — Nu vei pleca

Marusea! avea s-mi geam atunci rspunsul, vei r-
mâne aici, cu mine, pentru totdeauna. Hotarînd acum s
pleci, tu mi-ai dat dovada celui mai trist bun rmas, ce-

lei mai desinteresate, mai pure iubiri. Sau dac îmi va

râde în fa cu acea cruzime inexplicabil a rasei :
—

De-acum Gheorghe Ivanovici plec la mirele meu, plec,
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s-i duc casUtalea mea! îi voi îneca râsul sinistru cu

srutri fr sfârit i voi depune orice sforri s o-

presc pe aceast fiar, aceast slbatec frumusee, care

pune iubirea ctre mine deasupra tuturor contingenelor

i celor mai sacre îndatoriri. Ah, dac ea ar ti atunci s
se încpâneze, în hotrîrea ei de a pleca, s se lupte cu

mine, în glum poate, sau, Dumnezeule! cu adevrat
îndrtnicie, ea m va preface fr îndoial în sclavul

ei i»e via Perspectiva asta îmi fu atât de ispititoare,

c-mi simii sufletul, dându-mi ghes, s întrerup însfâr-

it zâmbetul acela infinit al beatitudinei ei desvârite.

Era i timpul doar. Dar tocmai când m pregteam s-i

optesc în ureche: „Marusea, nici un ceas n'a trecut,

dac ne-am întoarce, nici nu s'ar bga de seam, dispa-

riia noastr!", ea îmi lu înainte.

— Eu cred c pân acum trebue s fi dat de .scrisori...

Doamne, ce-o fi acolo...

— De scrisori?!...

— Desigur... Nu puteam s merg cu rutatea i cru-

zimea pân acolo, încât s nu-i vestesc, pe tata c lot

la tine m duc, pe profesorul Antimov, c-1 rog s m
ierte i s m deslege de jurmânt...
— Cum fetio, ai fcut tu asta?...

— Da, îmi rspunse ea ingenu i puin uimit de ui-

mirea mea...

— Bine dar... cum... cum o s te deslege... Cstoria
s'a fcut... Acum trebue divor i... tmblu...
— Am fcut ru cc-am fcut? m întreb ea pri-

vindu-m naiv i intens...

— ...cred c... în orice..., în orice caz n'ai fcut bine...

era aa de simplu doar... gândete-te, te duceam iari
pân la porile gradinei... intrai..., te asigur c nimic, ni-

mic nu se observa...

Pentru c'o vedeam cu coada ochiului, cum sta rezemat
în bra(u-i gol, înfipt adânc în perini, cu privirile în ne-

lmuritul unui ungher i cu zâmbet nedecis pe buze, con-

tinuai, cu mai mult curaj, mângâindu-i umrul rotund:
— ...cel mult ai casei dac simeau... i ginerele, dac

se nelinitea... unde ai fost?... ce v privete... în gru-
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din, poftim... am vrut s am momentele mele de recu-

legere. .

.

~ Era atât de simplu, nu? râse ea voios...

_^ — Desigur, nu se poate mai simplu, rasei i eu. i
chiar acum: pariez c nici n'au gsit scrisorile...

Sri deodat din pat în cmeuica strvezie i-mi
arunc din mijlocul odii, cu un dispre nemrginit:

-- Român...

Apoi începu s se îmbrace înfrigurat i grbit. în-

cercai s'o ajut, dar ea m respinse cu desgust, vibrând

întreag de ur. Pentru ci trebuia s'o conduc, începui

s m îmbrac la rându-mi. Dai' pentru c ea se ne-

cjea acum cu nite copci, pe care nu ajungeau s i le

prind. Ia spate, trebui s-mi primeasc ajutorul. Tre-

bui apoi s recurg la pieptnul meu ca s-i refac buclele

rvite; îi pusei pantofii de atlas, în care singur nu-i

mai putea vârî piciorul, îi prinsei ciorapi albi de cata-

ramele jartierelor, îi aezai cununa de mireas, fcând
câte-un pas înapoi, pentru a-mi aprecia singur îndemâ-

narea i a surprinde scprile de vedere.

Ea m urmrea sfidtoare i încruntat, îmi puncta

hrnicia cu câte-un „spasiba" rece i dispreuitor. M
prefceam c nu observ nimic i-mi continuam lucrul cu

aplicaie i seriozitate... Dar când o vzui întreag alb
i mireas, gtit parc în travesti de arin, medieval,

sângele mi se rscoli brusc în vine, de parc i-ar fi

luat deodat drumul înapoi. O cuprinsei doar dintr'o

micare prompt i dibace, i o împinsei spre pat, cu o

repeziciune atât de sigur, c nici n'avu timp s-i dea

seama ce se petrece cu dânsa. Dar când se vzu rs-

turnat, încerc s se ridice îndârjit, gata de lupt.

M prbuii cu toat greutatea corpului asupr-i i-i

optii în ureche:

— Linitete-te, se sfâie voalurile!...

i se liniti ca prin farmec, lsându-m s m amuz

îndelimg, de acest candid i maestos costum lilial din care

SC înlau impudic dou coapse goale i agitate. R-
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mase mult vreme ameit de spasmul nedorit: o fcu s
se ridice, bti energice în u.
— Cine-i acolo? întrebai încurcat.

Dumnezeule, era profesorul Antimov!
— Un moment, domnule profesor! strigai. Apoi optii

Marusei: — Las-1 puin, ca s-i îndrept cununa. i
pe când i-o îndreptam: — Marusea, iubita mea... amanta

mea... în orice moment m voi gândi la tine i te voi a-
tepta tremurând cu toat pasiunea §i tot dorul...

îi întoarse capul scârbit peste fire i se rsuci pe

loc, pentru a se controla în oglinda mare a dulapului. Nu-
mai la spate mai era o caps srit. I-o prinsei la mo-
ment...

Ea deschise larg ua i fulger pe profesor cu o pri-

vire i mai energic i mai întunecat decât cele ce cre-

deam c îmi sunt doar mie rezervate. II întreb rusete
cu glas uerat i rguit:
— De ce ai venit? Pentru ce m caui?
— Marusea trebue sa te întorci... trebue... nimeni n'a

bgat de seam... Marusea... Iat i tatl tu te ro»g...
— Marusea, auzii rzbtând de pe treptele screi un

glas înbuit de suspine. i urmar câteva cuvinte su-

focate, al cror sens depea îns cunotinele mele de
limb rus...

— M primeti aa? se adres ea iari profesorului
i aceast întrebare, pe care eu o gsii imprudent, mi se
pru de-o rezonan atât de aspr, atât de stranie, cm cutremurai fr voe. Drept orice rspuns Antimov
înainta i o înlnui acoperindu-i faa de srutri. O ri-

dic ca pe un fulg i o duse pe brae, aruncând o scurt
i sever înclinare a capului în semn de salut pentru
mine, .subliniat uor de destinderea vag a unui surâs
biruitor

Crezui de datoria mea, în urma unui atât de insolit
salut s m îndrept iari spre casa nunei. Ezitai, nu-i
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vorb la poart, dar m gândii c reaprând printre

invitaii, prezena mea va avea de efect, s împrtie
definitiv orice bnuial i orice rutate s'ar fi putut ese.

Nu puteam s las pe Marusea sub grava învinuire c
în chiar noaptea nunei ei s'a refugiat în odaia unui ofier.

Ptrunsei deci înuntru i, fr s mai înfrunt nici o

privire, pii modest spre locul domnioarei Ghenea: a-

veam intenia s privesc linitit i serios desfurarea
restului petrecere!, împrtind pe vecina de scaun cu

glume i complimente, ba chiar cu declaraii i desminând
nevinovat orice fantastice supoziii! Dar, dela primii pai,

cu toate c nu priveam/ nici în dreapta nici în stânga, ci

foarte degajat i blând, numai spre inta pe care mi-o

propusesem, simii arzându-m în ceaf i apoi în tâmpl,
cei doi ochi sfredelitori ca tciunii. Ii simii din ce în ce

mai aproape de mine i din instinct militar, când îi o-

prir arztoarea înaintare, fcui front în faa lor.

— Am onoarea domnule colonel...

— leii

Atât. Un smgur cuvânt care parc nici n'a fost pro-

nunat de domnul colonel Ttranu, cci nici mcar bu-

zele i dinii nu i s'au micat, i nici cele mai apropiate

urechi, n'ar fi putut sa se îngâmfe c l'au perceput, dar

de-un imperativ atât de militar, atât de irezistibil c e-

xecutarea lui deveni automat ca porunca unui hipno-

tizor.

Am ieit deci afar în aerul muced al unei diminei de

var, cptuit de nouri indecii i cutreerat în sensuri fr
regul de adieri zglobii i înviortoare. Am pornit la în-

tâmplare pe uliele strjuite de mogâldeele beciurilor,

care înc nu începuser s-i ia formele zilnice i reale«

Pân departe, pe ferestrele deschise venia muzica dela

nunt i abia acum îmi amintii, clipa când Marusea îmi

întrerupsese unul din primele mele nvalnice avânturi, cu

un deget pe albul râsului minunat: „O auzi?... cânt^

într'una..."

Din urm m'a ajuns ropot de clcaturi grele în ca-

den. E un convoi de arestai, încadrai de oteni cu
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baioneta la arm; pesc grbit, îmi prezint onorul .i

m întrec... Sunt i câteva femei printre cei pzii, dar e

hazos de tot c i prizonieri i femei, pesc fr^ nici o

greal, în acela pas gimnastic i cadenat ca al sol-

dailor de pe-alturi. îmi ruesc mersul, ca s-mi dau

seama i mai bine de aceast constatare ce m'amuz în

chip deosebit: da, absolut nicio greal, ba chiar eu în-

su-mi-m trezesc, clcând în acela tact, care-mi pune

sângele în micare i mj face s vd tot ce întâlnesc în

cale cu un optimism nemrginit. Pim astfel dealung de

uHe pustii i strâmbe, cu case pitite i ui, oseaua e u-

med i praful n'are nici o putere; iar soldai i arestai

bal talpa înainte cu putere rsuntoare, în aceast îna-

intare accelerat i sfidtoare, cu care despic negura

trsvit. Nistrul îmi apare deodat înainte cu mean-

drele lui încâlcite, acoperite de misterioasele fluturri

ale noapei. Una din femei are pantofi cu toc ridicat i
ciorapi deschii îmbrcându-i pulpele lunguee i cr-

noase. E înalt i dârz: când convoiul m depea îi v-
zusem o figur vultureasc i semea, cu trsturi si-

gure, aspre, brbteti. Dar acum, din urm, cu tot pasul

ei soldesc i neverosimil, era totui femee. De pe mij-

locu-i svelt, ochii mi se oprir în sclipirile de oel ale

baionetelor, ca bulboanele râului în noapte i se ridicar pe

tiuri, prin vârfiu*ile ascuite, în aerul înc negru i
misterios. optii: Rusoaica... va veni, va veni...

In apropierea închisorii, descoperii lumin la crâma
lui Naftule. A, cu toate c la marginea oraului, la crâma
lui Naftule, nu vin decât ofieri i lume bun. Vinul lui e

vestit pe întindere de verste în jur ca i pastrama-i us-

turoiat, cruia numai el, se vede, c-i mai pstreaz
adevratul secret.

— Aci e Iliadf mi-am spus, i-1 gsii într'adevr,

cu un ghitarisl brbos i alb într'o „ambr speialni",
mobilat încrcat, ca o adevrat camer de locuit, ima
din multele odi pentru numeroasa familie a lui Naftule,

care le cedeaz bucuros în cinstea clienilor, relrgân-
du-s€ clae peste grmad cine tie unde. Btrânul cân-
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la ueral, un cântec necunoscut, arâtându-i dantura

galben, despicat sus de lipsa dinilor din mijloc, pe unde
aerul bunea ca înlr'o cutie sparta de rezonan.
— Ai dansat cu dânsa? m iscodi Iliad.

— Da...

— Ai vorbit?...

— Da...

— A adus cumva vorba de mine...

— Nu... nu... pe cât îmi-amintesc... nui
— Hm...

Tcu i uerul cântreului se auzi iari, întrerupt

de punctele de argint ale apsrilor pe strune...

— Ascult aici, relu Iliad; alalteri ,a fost invitat la

dânii Crciunescu cu ncvasta-sa nu tiu la ce... mi se pare

Ia beteal, sau cum o fi la ei, la rui... tii, Ta întrebat

de mai muli dintre noi... înelegi dumneata... nu tiu
dac i de tine... Dar îmi spune Crciunescu, c pe mine
m'a lsat la urm... tii... i-a apsat niel...

Iliad imit un glas femeesc: „...da domnul Iliad... sper

c va veni la nunt..."

Apoi îi relu glasul lui. înelegi... când a pomenit de

ceilali, n'a pus întrebarea asta... Ei, ce zici... Hm... mi se

pare c[ a cam bgat de seam... nu zic c, regret... dar

c s'a cam grbit... Râse amar i cu convingere: Hm,
adio acum... s tiu c stric i nunta din cauza mea...

Vorba ta... nu e, nu e... n'are... însfârijit înelegi... Va-

lia, vorba ta... era... cum s spun... altceva... se vedea

c e... vorba ta,... altfel... altceva... nou.., Tu eti biat

detept mi Ragaiac...

Strunele se agitar într'o învolburare speriat ca în-

tr'un vârtej de zpad. Vinul gâlgâi în paharul, pe care

Iliad mi-1 umplea dela jumtate.

Aez sticla cu violen l btu cu pumnul în mas...

— Rusoaica! strig el în extaz... ea trebue s fie alt-

fel... i de cât Marusea... i chiar decât Valia, punct
el iari cu pumnul, fcând s porneasc paharele goale

în clinchet voios. Pe urm' plesci buzele, imitând iari



RUSOAICA 309

glasul femeesc: .,..da domnul Iliad... sper c va veni Ia

nunt..."

Se ls pe spate în râs mare, apoi revenind brusc,

îi înfipse capul între palmele apsate i prîvi crunt faa
de mas albastr, ptat, în largi cercuri, de udtur.
— Ragaiac, ia uit-te încoace, mi se adres el dup

mi timp.

II privii. Tcea înc. Mestec de câteva ori în gol, a-

poi m fix deodat.
,— Spune-mi prietene, începu, btându-m uor pe

mân... Da tu... cum... cum o vezi... cam cum o nz-
reti... tii aa... i în ansamblu... i în... ce zici c-i mai
lipsete?...

— Ce s vd... m?...
— ...pe rusoaic... Rusoaica... adevrat,..





PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PC
839
M5R87
1900Z
C.l
ROBA




